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• Studentkårsskrivelsen. Umeå studentkår

• Att undervisa tillgängligt. Jörgen Ivarsson, UPL

• Rapport från USR. Ann-Louise, Nils

• Rapport från samverkansgruppen för studenträtt, Nils

• Rapport från konferensen Högskolepedagogisk utveckling, 
Ann-Louise och Nils

• Pedagogisk meritering, Ann-Louise och Nils

• Regler för utbildningsplaner, Nils

• Idrottsrelaterad utbildning, Nils

• Internationaliseringsworkshop 190509

• Övriga frågor

INFORMATIONSPUNKTER



STUDENTKÅRSSKRIVELSEN 2019

• Sammanställd av studentkårerna vid Umeå universitet



Arbetsprocessen

• Skriven av de tre kårerna vid Umeå 
universitet

• Utkommer var tredje år

• En av aktiviteterna i kvalitetssystemet

• Utgår från studentfall



Disposition

• Uppdelat i tre huvudkategorier

• Statistikbilaga

• Forskningsdelen är inte fristående från 
resterande skrivelse



Forskarutbildning
• Bättre representation av doktorander

• Arbetsmiljö och prolongering



Studiesocialt

• Ny rubrik: psykisk ohälsa

• Föräldrapolicy

• Mottagningen handlar om samspelet mellan 
kårerna och universitetet

• Internationalisering, olika möjligheter till 
utlandsstudier och internationella 
studenters förutsättningar



Utbildning på 

grund- och 

avancerad nivå

• Nytt från tidigare år: studentinflytande

• Kursvärderingar- och utvärderingar lyfts 
fram

• Kursadministration



• Jörgen Ivarsson, UPL

ATT UNDERVISA TILLGÄNGLIGT



• Inrättande av utbildning och fakultetsgränser

• International Office och ansvar för internationella studenter

• Kvalitetsdialoger

• Upphandling av ny lärplattform
(https://projekt.aurora.umu.se/projekt/nyttlms) 

• UmU’s vision och indikatorer

• Antal provtillfällen

RAPPORT FRÅN USR

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/nyttlms


• Begränsning av antalet provtillfällen (UKÄ har initierat ett 
tillsynsärende av UmU’s hantering)

• Rättssäker examination och rättssäkerhetskonferens 23-25/10

• Revideringen av Regler för betyg och examination till rektor för 
beslut

• Processen vid disciplinärenden

• Översättning av ”standardtexter” i kursplaner

• GDPR och studentarbeten

SAMVERKANSGRUPPEN FÖR 
STUDENTRÄTT



• Förutsättningarna förändras:
- Förändrad studentpopulation
- Arbetsmarknaden förändras
- Nya lärmöjligheter

• På vilka nivåer ska utveckling bedrivas?
- Nationell nivå
- Lärosätesnivå
- Institutions/programnivå

• Sam- eller motverkande krafter
- ”Kvalitetsvärlden” vs ”Pedagogisk utveckling”
- Kontrollinstrument eller kvalitetsdrivande
- Förändringsbenägenhet vs förändringsmöjlighet
- Vem utbildar byråkratin?
- Ledning, styrning och kollegialitet

• Högskolepedagogisk forskning

KONFERENSEN HÖGSKOLE-
PEDAGOGISK UTVECKLING



• Nämnden för högskolepedagogisk meritering fattade vid sitt 
möte 24/5 förslag till beslut, vilket nu har gått till respektive 
fakultet för beslut av dekan (senast 4/6).

• Gemensamt pressmeddelande 13/6.

• Inplacerade (de senaste omgångarna) kommer att 
uppmärksammas 10/10 i samband med den pedagogiska 
konferensen 10-11/10

PEDAGOGISK MERITERING



• Förslag ute på internremiss. Ev. synpunkter ska vara Nisse 
tillhanda senast 23/8.

REGLER FÖR UTBILDNINGS-
PLANER



• Att UmU får kalla sig Riksidrottsuniversitet bygger på ett avtal 
med Sveriges Riksidrottsförbund. Nuvarande avtal gäller 1 aug 
2018 – 31 juli 2022.

• UmU’s åtagande innebär:

- Särskilda utbildningsinsatser
- Anpassade studier för elitidrottare
- Främjande av en miljö som möjliggör en satsning på elitidrott
- Samverkan med idrottsrörelsen avseende praktiknära elitidrottsforskning

• Elitinriktad tränarutbildning och lärarutbildning i specialidrott

- Reviderat tränarprogram: ”… ska erbjuda tränarutbildning som leder fram till 
en akademisk examen …”, ”… ska utvecklas i samarbete med RF och SF.” 
- Första antagning ht 2020

• Välkomstarrangemang för elitidrottsstudenter 9 sep

• Hälsa på campus 11 sep

IDROTTSRELATERAD 
UTBILDNING



• Förtjänster och utmaningar med internationalisering

• Internationell samverkan ger impact

• Vi jobbar vidare! 

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-impact-study_en

INTERNATIONALISERINGS-
WORKSHOP 190509

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-study_en

