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Utlysning av Utbildningskommitténs 
strategiska medel 2023 med sista 
ansökningsdag 2023-02-17 

Vid fakultetsnämndens sammanträde 2022-10-26 beslutades att 
Utbildningskommittén erhåller en totalram om 2 344 tkr (inkl. UGEM och 
FGEM) för strategiska medel år 2023. Dessa medel kommer delvis att 
fördelas efter ett ansökningsförfarande med sista ansökningsdag               
2023-02-17. Beslut om tilldelning kommer att fattas vid 
Utbildningskommitténs sammanträde 2023-03-01. Projekt som tilldelas 
medel i denna utlysning kan starta omedelbart efter beviljad ansökan och 
ska vara avslutade senast 2024-10-31. Ingen mer utlysning av strategiska 
medel kommer att ske under 2023.  

Ansökningsformulär, samt allmänna riktlinjer för användning av 
Utbildningskommitténs strategiska medel finns på: 
www.aurora.umu.se/organisation-och-

styrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-

fakultet/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/ 

I utlysningen prioriteras:  

• Projekt som syftar till att utveckla och stärka kvaliteten på 
fakultetens utbildningsprogram med koppling till fakultetens 
verksamhetsplan 2023-2025, se www.aurora.umu.se/organisation-och-

styrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-

fakultet/fakultetens-organisation/fakultetens-arbete-och-

delegation/verksamhetsplaner/ 

                                                                                                                

• Projekt som adresserar programspecifika åtgärder/utveckling med 
anledning av kollegial extern granskning, om sådan är aktuell.    
 

• Projekt som adresserar något (eller några) av kvalitetssystemets sex 
genomsyrande perspektiv, se Kvalitetssystem för utbildning, 

www.umu.se/om-umea-universitet/kvalitetsarbete/ 
o Forskningsanknytning  

o Internationalisering  

o Jämställdhet  

o Samverkan och arbetslivsanknytning  

o Hållbar utveckling  
o Studentinflytande och studentcentrerat lärande  

 

Medel kan sökas för projektkostnader (löner inkl. LKP, förbruknings-
material etc. inkl. UGEM och FGEM) i normalfallet 100 000 - 250 000 kr. 
För projektkostnader över 300 000 kr ska en särskild motivering anges.  
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En slutredovisning (ca 1-2 sidor i ett Word-formulär) ska lämnas in till 
utbildningsledare senast tre månader efter avslutat projekt, dock senast 
2024-12-15. Beviljade medel utbetalas efter att slutredovisningen lämnats 
in. 

Observera: 

• Ansökningar skickas in i pdf-format till medel@diarie.umu.se, 
senast 2023-02-17. Ange Dnr FS 2.1.6-2193-22 som ämne i 
mejlet. 
 

• Endast fullständigt ifyllda ansökningar skrivna i 
ansökningsformuläret som finns på www.aurora.umu.se/organisation-

och-styrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-

fakultet/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/ 
behandlas.  
 

• Ansökan ska skrivas under digitalt av berörd programansvarig samt 
prefekt via eduSign. 

 

Välkommen med din ansökan!  

Utbildningskommittén 
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