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Den utbildning som den Teknisk-naturvetenskapliga (T/N) fakulteten på Umeå universitet
erbjuder måste kontinuerligt utvecklas och förändras. Detta eftersom den kunskap vi fyller våra
utbildningar med utvecklas och fördjupas genom vår och andras forskning, men också för att
omvärlden förändras. Ny teknik och utbildningsvetenskaplig forskning möjliggör också pedagogisk
utveckling av våra kurser och program. Vi kan välja att lägga ner utbildningsprogram och starta
nya i den takt som kunskapsstoff, samhällets behov och våra blivande studenters intressen
förändras. Vi kan också välja att kontinuerligt se över och uppdatera examensbeskrivningar,
utbildnings- och kursplaner för den utbildning vi redan ger. Oavsett vilken förändringsmetod vi
väljer behöver vi synliggöra och fastställa de faktorer som ska vara vägledande kring beslut om
utbildningsutbudet.
Föreliggande dokument har fått namnet Utbildningskompass 2.0 och ersätter fakultetens
tidigare kompass för utbildning på grundläggande och avancerad nivå (Dnr 504-1932-13). Den
tidigare kompassen listade 14 rådgivande kriterier eller faktorer utan inbördes rangordning eller
prioritering. Den här uppdaterade kompassen syftar till att vara tydligare med formuleringar och
prioritering av sådana faktorer och kriterier. Dokumentet har kompletterats med en bakgrundsoch utbildningsdel som innehåller den information om fakultetens utbildningsutbud vad gäller
söksiffror och finansiering som fanns tillgängliga när dokumentet togs fram under våren 2017.
Dokumentet utarbetades av fakultetens kvalitetsråd på uppdrag av utbildningskommittén (UK)
efter en gemensam diskussion i november 2016 om det tidigare dokumentet.
Förutom de som i olika roller har ansvar för utbildningsfrågor (kursansvariga, studierektorer,
prefekter, programansvariga, programråd, utbildningskommitté, fakultetsnämnd osv.) vänder sig
kompassen 2.0 till alla andra som arbetar eller studerar vid vår fakultet. Det ska vara tydligt vilka
ekonomiska ramar vi har men också vilken vision och målsättning vi har med vårt
utbildningsutbud där en kompass hjälper oss att hålla kursen. Liksom tidigare utgör kompassen
ett komplement till rektors centralt beslutade ”Handläggningsordning för att inrätta, revidera,
ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden”
Dnr: FS 1.1-707-15. Utbildningskompassen 2.0 kompletterar även Umeå universitets
kvalitetssystem Dnr: FS 1.1-220-17 och fakultetens implementering av det systemet Dnr: FS 1.11805-16.
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Faktorer för bedömning av utbildningens kvalité, dimensionering av
utbildningsplatser, översyn, inrättande eller avveckling av program
Följande fyra perspektiv utgör basen för fakultetens utbildningsutbud:
1. Vår kompetens att ge utbildningen i enlighet med högskoleförordningens krav, de nationella
examensmålen och lokala krav vid Umeå universitet.
2. Samhällets nuvarande och framtida behov.
3. Söksiffror och söktryck till våra utbildningar.
4. Kvalitets- och utvecklingsarbete.
1. Vår kompetens att ge utbildningen
Umeå universitet ska ha ett forskningsbaserat utbildningsutbud, något som uttrycks i Vision 2020,
fastställt av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 (Dnr: UmU 100-394-12). Det innebär att det
måste finnas forskningsaktivitet inom respektive utbildningsområde när vi erbjuder utbildning på
den avancerade nivån och att forskningsaktiva lärare deltar i utbildningen. I framför allt
yrkesutbildningar måste det även finnas deltagande lärare eller annan personal med stark
professionsanknytning. För utbildning på masterexamensnivå finns även ett rektorsbeslut från
2006-06-27 (Dnr 500-2509-06) (faktaruta 1). Det är oklart om detta rektorsbeslut ordagrant är
avsett att gälla även för det konstnärliga området, men det ger en fingervisning om att det måste
finnas (forsknings-/utvecklings) verksamhet för att bedriva utbildning på avancerad nivå.
2. Samhällets nuvarande och framtida behov
Vi ska utbilda för samhällets behov i en ganska vid bemärkelse: för den nuvarande
arbetsmarknadens behov, för arbetsmarknaden som den kommer att vara om några år, för den
framtida arbetsmarknaden som den ser ut på 5-10 års sikt samt för den allmänna bildningen i
samhället. Dessa behov kan listas i stigande svårighetsgrad, att förutse den nuvarande
arbetsmarknaden och den inom några år är mycket enklare än att förutse den på längre sikt. Inte
desto mindre måste vi försöka förutse arbetsmarknadens behov på längre sikt, eftersom
majoriteten av våra studenter har en 40-årig yrkesbana framför sig. Samhället och yrkesrollerna
förändras i allt snabbare takt, vilket skapar ett behov av ett flexibelt, livslångt lärande oberoende
av bostadsort.
Ytterligare en aspekt av samhällets behov är att universitetens forskning och kunskapsutveckling
delvis kan styra samhällets behov. Detta perspektiv blir speciellt viktigt om man tänker på
samhällets behov på 5-10 års sikt. Här har universiteten en roll som aktiv aktör.
Ett mycket aktuellt samhällsbehov idag är att öka den totala bildningen i samhället. Det finns
många definitioner av bildning beroende på vilken fakultet och vilket ämne man företräder, men
kritiskt tänkande och ett vetenskapligt sökande efter kunskap är ofta en del av bildningsbegreppet.
3. Söksiffror, söktryck och ekonomiska förutsättningar
Söktrycket till en utbildning är avgörande då det är självklart att utan sökande blir det ingen
utbildning. Av olika skäl, bland annat baskostnader för programansvar och annan administration,
kan det inte vara alltför få studenter på en utbildning. En utbildnings kvalitet är inte bara beroende
av vad universitetet kan förmedla till studenterna utan även studenternas inbördes samspel under
sin utbildning. För att samspelet ska ha förutsättningar att fungera måste en utbildning ha ett visst
antal studenter kvar vid slutet av utbildningen. Hur få studenter en kurs kan bära ekonomiskt utan
att lärartiden och kvaliteten blir alltför låg avgörs även om prislapp och vikttal på den institution
som ger kursen, vilket presenteras i dokumentet ”bakgrund och utbildningsdel”.
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Faktaruta 1. Av rektor beslutade kriterier för inrättande av huvudämne/kunskapsområde på
masterexamensnivå vid Umeå universitet. Observera att benämningen baskriterier i rektorsbeslutet inte ska
förväxlas med detta dokuments faktorer som är mer övergripande.

4. Kvalitets- och utvecklingsarbete
Kvaliteten på undervisningen är en av de faktorer som direkt kan påverkas med egna åtgärder och
som, förhoppningsvis åtminstone delvis, styr studenternas val av utbildning. Kvaliteten är
beroende av många olika faktorer: lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska kompetens,
studenternas fysiska och mentala lärandemiljö, resurser av olika slag, studentgruppens
sammansättning vad gäller bl.a. kön, ålder, nationalitet och tidigare erfarenheter.
Kontinuerlig utveckling av utbildningarnas innehåll, progression, pedagogik, forsknings- och
arbetslivsanknytning går också att påverka och är en annan viktig faktor för att rekrytera och
behålla studenter. Programmens och kursernas innehåll måste också utvecklas i takt med att
kunskap förändras och omprövas genom forskning eller för att samhället utvecklas eller ställs inför
nya problem. De studenter vi vill utbilda ställer också nya krav vad gäller arbetssätt och
undervisningsformer i takt med förändringar i gymnasieskolan och ny utbildningsvetenskaplig
forskning.
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Rangordnade bedömningsfaktorer
För att kunna bedöma hur en utbildning vid T/N-fakulteten uppfyller de fyra mer övergripande
perspektiven presenteras här en rangordnad lista med bedömningsfaktorer från sådana som måste
vara uppfyllda till särskiljande och mer strategiska faktorer som kan vara vägledande för att
bedöma programs kvalité, dimensionering, nystart eller nedläggning.
Faktorer som måste vara uppfyllda:
• Fakulteten fokuserar på tekniska, naturvetenskapliga, konstnärliga samt tvärvetenskapliga
utbildningar med teknisk-naturvetenskaplig koppling.
• Fakulteten fokuserar på 3- och 5-åriga nybörjarprogram. Därför erbjuder
fakulteten endast 2-åriga högskoleprogram där det finns ett starkt och uttalat
regionalt arbetsmarknadsbehov.
• Förkunskapskraven till fakultetens tekniska och naturvetenskapliga
nybörjarprogram bör motsvara en naturvetenskaplig eller teknisk gymnasial
utbildning. Inga program ska enbart kräva grundläggande behörighet, med
undantag av basåret.
• För utbildning på avancerad nivå ska det finnas aktiv forskning inom
utbildningsområdet på den institution som ansvarar för kursen och
rektorsbeslutet från 2006 (faktaruta 1) ska efterlevas vad gäller kursansvar och
examination med möjlighet för undantag för det konstnärliga området.
• Efter genomgången utbildning med godkända resultat på ett program ska studenten ha
uppfyllt de nationella examensmålen.
Faktorer som till viss del bör vara uppfyllda:
• Antalet registrerade nybörjarstudenter bör vara så högt att kvalitén kan garanteras under
hela programmets längd och att kostnaderna inte blir högre än intäkterna för att
genomföra hela programmet.
• Studenterna med en examen från programmet ska kunna få arbete kopplat till sin
examen/utbildning.
• Det ska finnas forskningsaktivitet inom området för utbildningen och det ska finnas
forskningsaktiva lärare på utbildningen, men det behöver inte gälla för samtliga kurser.
• Det ska finnas samverkan med näringslivet och andra avnämare utanför universitetet på
de utbildningar där det är tillämpligt.
• Det ska finna professionsaktiva lärare på de utbildningar där det är tillämpligt.
Särskiljande eller strategiska faktorer som inte behöver vara uppfyllda på alla
program
• Arbetsuppgifter och kompetens som kommer att behövas i samhället på 5-10 års sikt.
• Utbildningens betydelse för rekrytering av nya forskare och fortsatt kunskaps- och
samhällsutveckling.
• Finns det pedagogiskt meriterade lärare på utbildningen?
• Den sammanvägda kostnaden per student och examen.
• Samläsning med andra utbildningar och antal fristående kursstudenter.
• Andelen internationella studenter på programmet och antal utbytesavtal kopplade till
utbildningen.
• Programs och kursers anpassning till lärande som möjliggör breddad rekrytering (t.ex.
studier på halvfart eller distans).
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