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• Kvalitetssystemet

• Lika villkor

• Samverkan

• Pedagogisk meritering

• Pedagogisk pristagare

• Studenter med särskilda behov

• BPS-workshop 19 mars

• Studentkåren

• Ladok 3

• Övriga aktuella frågor 

INFORMATIONSPUNKTER



• Sista mötet i kvalitetssäkringsgruppen i april, därefter 
avrapportering till USSR. Därefter vet vi mer om hur arbetet 
fortskrider.

KVALITETSSYSTEMET



• Lika villkorsrådet jobbar vidare. Genomfört panelsamtal 15 
mars, inventering rörande föräldrapolicy, fortgående 
uppdatering av policydokument för att inkludera jämställdhet 
och lika villkor. 

• Samfak: arbete pågår med att inventera hur fakulteten 
organiserar/bör organisera lika villkorsarbetet. Återkommer 
med rapport!

• Grupp tillsatt för att arbeta med frågor om brett deltagande 
och genomströmning. Nils samfaks representant. 

• Synpunkter/tips/råd tas tacksamt emot! 

LIKA VILLKOR



• Fakulteten har haft möte med ER

• Samverkan integrerad i alla verksamhet – risk för att det 
tappas bort? 

• Praktik spås bli ny indikator för tilldelning (istället för externa 
samarbeten) – återkommer kring detta. 

• Info från Mats? 

SAMVERKAN



• Sju nya utnämningar 2018-03-19

• Excellenta:
Inger Eliasson, Pedagogik
Maria Karlsson, Handelshögskolan, Statistik

• Meriterade:
David Feltenius, Statsvetenskap
Rasmus Karlsson, Statsvetenskap
David Sjöberg, Polisutbildningen
Lina Schelin, Handelshögskolan, Statistik
Anna Sundström, Psykologi

• 12 ansökningar nu ute för sakkunnigbedömning

• Nästa ansökan deadline 14 sep

PEDAGOGISK MERITERING
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Antal utnämningar till meriterad respektive excellent lärare vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 2014 - 2018. 
Totalt 85 utnämningar fördelat på 72 personer.

Merit 2014 Exc 2014 Merit 2015 Exc 2015 Merit 2016 Exc 2016

Uppgrad exc 2016 Merit 2017 Uppgrad exc 2017 Merit 2018 Uppgrad exc 2018



• Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pristagare 
2018:

Petra Rydén, Kostvetenskap

PEDAGOGISK PRISTAGARE



• Trendmässig ökning av antalet studenter som sökt särskilt 
pedagogiskt stöd pga funktionsnedsättning

STUDENTER MED SÄRSKILDA BEHOV

Dyslexi, läs- och 
skrivsvårigheter

Neuropsykiatriska 
(ADHD, autism)

Syn, hörsel och 
rörelseförmåga



• Drygt 20 deltagare

• Bemanning mer allmänt/BPS som verktyg

• Tillfälle för erfarenhetsutbyte och uppdatering

• Det kommer fler tillfällen 

• Reflektioner från några av er som var med? 

WORKSHOP BEMANNING & BPS



• Aktuella frågor

UMEÅ STUDENTKÅR



LADOK 3



• Seminarium och workshop tisdag 15/5 med temat 
"Validering och kvalitetssäkring”

• Introduktion och uppdatering kring REKO-projektet

• Kvalitetssäkring EU

• Erfarenheter av validering vid Linnéuniversitetet

• Validering Komvux Umeå

• Kvalitet i bedömningsprocedur

• Mer information kommer. Notera datumet! Går bra att 
kontakta Anders Skogebrandt redan nu.

ÖVRIGA FRÅGOR


