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Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 – fastställd 2012-01-16 

Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus Wikström, ansvarig 
för innovations och samverkan Annika Nordlund och kanslichef Per Höglund. 

Dekan är ordförande i fakultetsnämnden, som har huvudansvaret för grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom det samhällsvetenskapliga 
området vid Umeå universitet. 

Inom fakulteten finns fyra beredande organ till fakultetsnämnd och dekanens beslutsmöten; utbildningskommitté som leds av prodekan, 
forskningskommittén som leds av vicedekan, anställningskommittéer för professorer och docenter respektive lektorer och forskarassistenter som leds av 
vicedekan och prodekan.   

För fakultetens utbildningsprogram finns programkommittéer med representation av lärare och studenter. 

Universitetsstyrelsens uppdrag till fakulteten är tillsammans med det generella uppdraget att ansvara för verksamheten inom det samhällsvetenskapliga 
området grundläggande för verksamhetsplaneringen. Detta dokument redovisar fakultetens planering för 2012.  

 

Mål/uppdrag Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/ 
Gul/ 
Röd1 

Anm 

 Tidsplan Ansvarig Utförare/ administrativ resurs   

Utbildning på 
– Grundnivå 
– Avancerad nivå 
–Forskarnivå 

        

Uppdrag 1 
Genomföra aktiviteter för att säkra och 
höja kvaliteten i utbildningarnas 

Uppdrag till institutionerna 

 

 Inst. redovisar 14 sept. 

Redovisning till 
Planeringsenheten 24 sept. 

Prodekan  Utbildningsledare       

 

                                                   
1 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.  

 



    Dnr 212-2748-11 

examensarbeten 

Aktivitet 

  

 

Rapport till FN 

Uppdrag 2 
Genomföra aktiviteter för att minska 
andelen nybörjarprogram som har 
mindre än 1,0 förstahandssökande per 
antagen student 

Strategidiskussioner på fakultetsnivå 

 Strategidiskussioner i 
utbildningskommitté, 
fakultetsnämnd och 
vidprefektträffar. 

  Redovisning till 
Planeringsenheten 24 sep 
2012. 
  

Prodekan   Kanslichef, utbildningsledare    . 

 Uppdrag 3 
Öka antalet helårsstudenter på 
avancerad nivå 

 Uppdrag till institutionerna  Inst redovisar 11 jan 2013 

Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013.  

 Prodekan   

 

  

Uppdrag 4 
Genomföra aktiviteter för att öka 
inslaget i utbildningar där studenter 
möter näringsliv, myndigheter och 
övriga samhället 

Uppdrag till institutionerna  Inst. Redovisar 11 jan 2013. 

Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013. 
 

Prodekan & 
Samvrkans-
ansvarig 

Utbildningsledare    

 Mål 1:  
Utveckla  programkommittéernas roll 
och funktion och ta fram förslag till 
Instruktion/arbetsordning för 
programkommittéerna 
 

 Beredning i UK   Beslut i FN 

  
 

 Prodekan  Utbildningsledare   

 Mål 2: Utveckla  ett system för 
pedagogisk meritering 

 Beredning av den 
pedagogiska 
meriteringsgruppen 

 

  Beslut i FN 

 
  

 Prodekan  Utbildningsledare   

 Mål 3: Utveckla strategier för 
utbildning på avancerad nivå 

 Beredning i UK   Beslut i FN Prodekan   Utbildningsledare   

 Mål 4: Implementera fakultetens 
verksamhetsplan för 
internationalisering 

 Strategidiskussioner  Beslut FN hösten 2012  Prodekan  Internationell koordinator, 
utbildningsledare, fakultetssamordnare 

  

 Mål 5: Göra en översyn av fakultetens 
program- och kursutbud utifrån krav på 

 Strategidiskussioner med 
prefekter 

  Beslut i FN  Prodekan  Kanslichef, utbildningsledare   
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minskad volym och kriterier för 
fördelning av utbildningsresurser 

 

Beredning i UK 

Mål 6 (forskarutbildning) 
Effektivisera administrativa rutiner för 
utbildning på forskarnivå 

Översyn av riktlinjer och 
anpassning till 
autonomireformen 

 Beslut i FN under vt 2012 Vicedekan Fakultetssamordnare    

 Mål 7 (forskarutbildning) 
Alla doktorander ska ha utbildade 
forskarhandledare 

Översyn av behovet efter 
utbildade forskarhandledare 

 Redovisning i FN Vicedekan Fakultetssamordnare   

Forskning        

 Uppdrag 1 
Öka använda externa medel med minst 
10% jämfört med 2010 

 Strategidiskussioner med 
prefekter 

 Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013.  

 Dekan  Kansliet   

 Uppdrag 2 
Öka medelcitering och antal 
publiceringar 
  

Uppdrag till institutionerna 
 

Beredning i FK 

 Inst. redovisar 11 jan 2012 

Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013. 

 Vicedekan  Fakultetssamordnare, Olle Persson   

 Mål 1 
Förbättra synliggörande och spridning 
av forskningsresultat av fakultetens 
forskare  

Strategidiskussioner med 
forskningsansvariga  
Beredning av FK 

  Beslut i FN   Vicedekan  Fakultetssamordnare, informatör    

Mål2 
Förbättra riktlinjer för ansökningar för 
befordran 

 Utveckla nya anvisningar 
för befordran och 
docentutnämning  

    Vicedekan    Kansliet   

        

Innovation          

 Uppdrag 1 
Öka möjligheterna till lärare/forskares 
delaktighet i samverkansprojekt 

 Uppdrag till institutionerna  Inst. Redovisar 11 jan 2013. 

Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013. 

 Samverkans-
ansvarig 

 Kansliet    

Mål 1 
Förbättra  informationsspridning om 

Strategidiskussioner med 
prefekter 
Utveckla 

 Beslut i FN Samverkans-
ansvarig 

Kansliet   
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befintliga aktiviteter och verksamhet 

 

kommunikationsplan    

Organisation & verksamhetsstöd        

Uppdrag 1 
Förbättra  och förkorta tiderna i 
rekryteringsarbetet.  

Översyn av  instruktion till 
sakkunniga   

    Vicedekan  Forskningskommitté, 
anställningskommittéer och Kansliet 

  

 Uppdrag 2 
Upprätta handlingsplan för åtgärder 
med anledning av 
medarbetarundersökningen 

Uppdrag till institutionerna  Inst. redovisar 14 sep 2012. 

Redovisning till 
Planeringsenheten  24 sep 
2012. 
Rapport till FN 

 Dekan  Kansliet   

Uppdrag 3 
Redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att få jämnare könsfördelning vid 
rekrytering och befordran av lärare, 
samt vid rekrytering av dekaner, 
prefekter, studierektorer eller 
motsvarande 

Uppdrag till institutionerna  Inst. redovisar 11 jan 2013. 

Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013. 

Rapport till FN 

Dekan  Kansliet    

 Uppdrag 4 
Satsningar eller effektiviseringar för att 
nå mål rörande myndighetskapital 

    Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013. 

 

 Dekan   Kansliet   

 Uppdrag 5 
Öka andelen anslagsfinansierade 
professorer och lektorer 

 Uppdrag till institutionerna 

    

  Inst. redovisar 11 jan 2013. 

Redovisning till 
Planeringsenheten 18 jan 
2013. 

 Dekan  

  

 

 Kansliet   

Mål 1 
Utveckla riktlinjer för dimensionering 
av antalet professorer vid fakulteten 
samt utveckling av finansieringsmodell 

Strategidiskussioner med 
prefekter & 
anställningskommittéer 
Beredning i FK 

 Beslut i budget 2013 Dekan Kansliet    

 Mål 2 
Fastställa ny arbetsordning för 
fakulteten 

 Revidering av befintlig 
arbetsordning 

    Beslut i FN  Dekan  Fakultetssekreteraren   
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Mål 3 
Fastställa nya arbetsordningar för 
anställningskommittéerna . 

Revidering av befintliga 
dokument. Beredning av 
resp AK 

 Beslut i FN Prodekan och 
vicedekan 

Kansliet   
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