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• Aktuella granskningar från UKÄ

• Fakultetsaudit

• Aktuellt från USR

• Tolkning gällande revidering av kursplaner

• Återkoppling kring valbara/valfria kurser

• Studenter med särskilda behov och språkstöd

• Information från Studentkåren

• Övriga frågor

INFORMATIONSPUNKTER



• UKÄ lärosätesgranskning 

- Självvärdering i process

- Platsbesök

• UKÄ tematisk utvärdering 

- Breddad rekrytering: process

• Kollegiala granskningar – erfarenheter från senaste omgången

AKTUELLA GRANSKNINGAR



• Gruppen leds av Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare vid 
Humfak, handläggarstöd från Planeringsenheten, Fredrik 
Georgsson, kvalitetssamordnare

• Ca 10 personer ingår i granskningsgruppen

• Institutioner som deltar: Juridik, Kost- och måltidsvetenskap, 
Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi

• Stående  punkter vid audit:

- Organisation av och stöd till utbildning och forskarutbildning

- Verksamhetens kvalitetsarbete för utbildning och 
forskarutbildning

- Fakultetens områden: Väg mot examen via fristående kurs, 
internationalisering av forskarutbildning

FAKULTETSAUDIT



• Konferenstips: Rethinking Higher Education: Hur integreras 
de globala Agenda 2030-målen i högre utbildning? 

- konferens lördag 28 mars. Den ges i Göteborg, men kan följas från Aula 
Biologica 09.00-13.30. Anmälan görs senast 22 mars:  
https://www.umu.se/kalender/hur-integrerar-vi-de-globala-agenda-2030-
malen-i-hogre-utbildning_8921488/

• Nybörjarenkäten

• Studentpopulationen vid Umu

AKTUELLT FRÅN USR

https://www.umu.se/kalender/hur-integrerar-vi-de-globala-agenda-2030-malen-i-hogre-utbildning_8921488/


TOLKNING GÄLLANDE 
REVIDERING AV KURSPLANER

• Kursplan för fristående kurs och kurs inom program ska vara fastställd 
och finnas tillgänglig senast den dag som kursen öppnar för anmälan 
på antagning.se. (normalt 15 mar resp. 15 sep)

• Om särskilda skäl föreligger kan revidering av kursplan ske vid en 
senare tidpunkt. Sådana revideringar ska vara fastställda och finnas 
tillgängliga senast åtta veckor innan kursstart. Som särskilda skäl för 
revidering av kursplan räknas exempelvis att det av kvalitetsskäl 
föreligger ett behov av revidering av kursinnehållet eller att tvingande 
yttre omständigheter kräver ett reviderat kursinnehåll.

Så långt Regler för kursplaner och kurslitteraturlistor på grund- och 
avancerad nivå (Dnr: FS 1.1-2311-18)

• Kursutveckling i kvalitetssyfte som understiger åtta veckor kan inte 
komma på fråga, eftersom det inte är rättssäkert. Att vi ska utbilda för 
ett föränderligt arbetsliv, innebär för bövelen inte att vi kan hålla på 
och ändra kurser hur som helst! 



• Problem som lyfts fram med ojämna mellanrum:

- från ansvariga för program med valbara kurser på andra institutioner och 
fakulteter än ”den egna”
- från institutioner med kurser som är valbara på program där man inte själv är 
värd

• Typer av problem:

- Ansvarsfrågan
- Historiska överenskommelser
- Osäkert planeringsarbete

• Något stöd i våra regelverk finns ej, ej heller eftersträvansvärt 

• Vad göra? Det krävs rutiner och överenskommelser:

- En gång per år går programrådet igenom vilka kurser som är valbara
- En tydlig överenskommelse ska noteras i ett programrådsprotokoll

ÅTERKOPPLING KRING 
VALBARA/VALFRIA KURSER



• Med utgångspunkt i Umu’s Samordnarguide – stöd för 
samordnare i arbetet med pedagogiskt stöd och tillgänglighet 
har en skattning för fakulteten har gjorts:

• I genomsnitt 0,6 tim per HST och år

• Omräknat i tid - 3 500 timmar/år, d.v.s. motsvarande drygt två 
heltidstjänster. 

• Schablonkostnad fördelat på 0,8 lektor, 0,8 studievägledare 
och 0,5 studieadministratör - knappt 2,3 miljoner per år.

STUDENTER MED SÄRSKILDA 
BEHOV OCH SPRÅKSTÖD



• Workshopen om bemötande

• Studentfacklig handbok

INFORMATION FRÅN 
STUDENTKÅREN



• Från i höstas – hur är det med behov av datasalar? 

• MFS info på gång. Mer om detta i en inbox nära er

ÖVRIGA FRÅGOR


