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• Umanista – ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Jenny Eklöf och Erik 
Lindenius, Humfak

• Psykisk (o)hälsa bland studenter. Umeå studentkår

• Pedagogiska frågor rörande arbetsmiljö. Camilla Hakelind

• Kvalitetssystemet:
- Hemsida:  https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/
- Fakultetsaudit (Aktivitet 8)
- Dialog med programsamordnare

• UKÄ - under 2020:
- Lärosätenas arbete med breddad rekrytering (tematisk utvärdering)
- Lärosätenas arbete med studenthälsovård 

• Uppföljning av Lärardagen

• Teman för lärardagen och workshops framöver (innehåll och former)

• Ny ”utbildningsplanemall”

• Digital salstentamen

• Aktuellt från USSR

• Övriga frågor

INFORMATIONSPUNKTER

https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/


UMANISTA



• Umeå studentkår

STUDENTERS PSYKISKA 
(O)HÄLSA



ARBETSMILJÖ OCH 
PEDAGOGISKA FRÅGOR 



• Hemsidan:  
https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/

• Fakultetsaudit (Aktivitet 8)

• Dialog med programsamordnare

KVALITETSSYSTEMET 

https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/


• Lärosätenas arbete med breddad rekrytering (tematisk 
utvärdering)

• Lärosätenas arbete med studenthälsovård 

UKÄ 2020 – TVÅ 
GRANSKNINGAR PÅ G



• Uppföljning av Lärardagen

• Teman för Lärardagen och workshops framöver:
- innehåll
- former

Inspel tas gärna emot! 

• Workshop om bemötande i samarbete med US 6/2, 13-16, 
notera datum, inbjudan kommer efter nyår

PEDAGOGISK 
KOMPETENSUTVECKLING 



• Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå
(fastställdes 2019-11-11, gäller från 2020-01-01)

• Allmänt något ”bantad” text + en del tydliggöranden
- Nationella mål kan utelämnas
- Undervisningsformer behöver ej anges
- Övergångsregler behöver ej anges
- För studieuppehåll hänvisas till UmU’s regelverk

• Kravet att utbildningsplan ska vara tillgänglig senast när ansökan 
öppnar, kvarstår, liksom att …

• Kurserna ska visas i studieplanen

”UTBILDNINGSPLANEMALLEN”



• En workshop genomfördes 13/11

• Förslag till administrativt stöd för hanteringen (anmälan mm) 
under framtagande

DIGITAL SALSTENTAMEN



• Canvas (coacher, piloter projektsida på Aurora)

• Digital salstentamen (Umu inväntar nationell upphandling)

• Det första studieåret (projektet förlängs, utbildningar med låg 
genomströmning kan få delta som piloter)

AKTUELLT FRÅN USR

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kvalitetsdialoger – frågor besvarades inte i VBVision och indikatorer - - Beskriver en indikator förändring?- Möjliga indikatorer: Alla lärare verksamma i både forskning och utbildning; nytänkande, utveckling, nya utbildningar; utbildningsverksamhet baserad i högskolepedagogisk forskning. Umu en känd högskolepedagogisk aktör. Hur visar vi att det vi gör ligger i kunskapsfronten? Indikator som inkluderar studenter; lärares arbetsmiljö; 
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