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Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel 2021 med sista
ansökningsdag 2021-01-12.
Vid fakultetsnämndens sammanträde 2020-10-29 beslutades att utbildningskommittén erhåller en ram
om 1 500 tkr för strategiska medel år 2021. Dessa medel kommer att fördelas efter ett
ansökningsförfarande med sista ansökningsdag 2021-01-12. Beslut om tilldelning kommer att fattas
vid utbildningskommitténs sammanträde 2021-01-20. Projekt som tilldelas medel i denna utlysning kan
starta omedelbart efter beviljad ansökan och ska vara avslutade senast 2022-10-31. Kommittén
förbehåller sig rätten att inte dela ut hela det annonserade beloppet. Ingen mer utlysning av strategiska
medel kommer att ske under 2021.
Ansökningsformulär, samt allmänna riktlinjer för användning av utbildningskommitténs strategiska
medel återfinns på
https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/
I denna utlysning prioriteras:
- Projekt som syftar till digitala utvecklingssatsningar. Det kan exempelvis handla om utveckling och
anpassning av pedagogik för digitala undervisnings- och examinationsformer.
- Projekt som syftar till att utveckla och stärka kvaliteten på fakultetens utbildningsprogram med
koppling till fakultetens verksamhetsplan 2020-2022,
(se www.aurora.umu.se/enheter/teknat/verksamhetsplanerberattelser/verksamhetsplaner/)
och/eller projekt som adresserar något (eller några) av kvalitetssystemets sex genomsyrande
perspektiv (se Kvalitetssystem för utbildning, www.umu.se/om-umea-universitet/kvalitetsarbete/)







Forskningsanknytning
Internationalisering
Jämställdhet
Samverkan och arbetslivsanknytning
Hållbar utveckling
Studentinflytande och studentcentrerat lärande

Utbildningskommittén ser gärna att flera personer medverkar i ett projekt. Medel kan sökas för
projektkostnader (löner inkl. LKP, representation, förbrukningsmaterial etc.) från minimum
ca 100 000 kr och i normalfallet upp till 200 000 kr. För projektkostnader över 200 000 kr ska en
särskild motivering anges. Beviljade projekt ska delrapporteras senast 2021-12-15, varvid hälften av det
beviljade beloppet betalas ut. Slutrapportering (ca 1-2 sidor i ett Word-formulär) ska ske efter avslutat
projekt, dock senast 2022-10-31. Resterande beviljade medel ska vara rekvirerade senast 2022-12-15.
Observera:




Ansökningar skickas elektroniskt i word-format till medel@diarie.umu.se, senast 2021-01-12.
Ange Dnr: FS 2.1.6-2302-20 som ämne i mailet.
Endast fullständigt ifyllda ansökningar skrivna i ansökningsformuläret som finns på
www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/
behandlas.

Välkomna med era ansökningar!
Utbildningskommittén

