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Ärende  Beslut eller annan åtgärd Föredragande 

 

104.  Utseende av 
protokolljusterare. 
Fastställande av dag för 
protokolljustering.  

Kommittén beslutar att: 
- utse Åsa Fällman, att jämte ordföranden 
justera protokollet,  
- fastställa 2020-12-02 för 
protokolljustering. 

Ordförande  
Karolina Broman 

105.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar att:  
fastställa den utsända föredragningslistan 
med följande tillägg: 
- p 114, p 115 och p 116 justeras 
omedelbart. 

Ordförande  
Karolina Broman 

106.  Föregående mötesprotokoll. Ordförande går igenom protokollet och 
redogör för vad som skett med punkterna. 
Ad acta 

Ordförande  
Karolina Broman 

107.  Anmälan av beslut. Bilaga p 107. Fastställda kursplaner. 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

108.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
 
- det är hög belastning av 
tentamenslokaler den närmaste tiden och 
Tentamensservice har svårt att klara av 
de utökade restriktionerna,  
- nytt rektorsbeslut togs 2020-11-20 
gällande salstentamina pga Covid-19, 
vilket innebär att tentamina som av 
rättssäkerhets- eller kvalitetsskäl måste 
genomföras i sal för högst vara 4 timmar 
och kan förläggas på fler dagar så att de 
kan genomföras på ett smittsäkert sätt, 
-  självvärderingen för UKÄs 
lärosätesgranskning skickas in till UKÄ 
2020-11-27, 
- inspel från fakulteten och 
institutionerna till UKÄs tematiska 
utvärdering av breddad rekrytering är 
sammanställt och inskickat till 
planeringsenheten, 
- utbildningsledare tillsammans med 
programansvariga påbörjar i december 
2020 arbetet med revidering av 
definitioner av teknikområden, 
- utbildningsplanerna för fakultetens 
masterprogram har översatts till 
engelska av extern översättningsbyrå, 
- utredningsgrupp kring fakultetens 
masterprogram är tillsatt, 
 
 

Ordförande  
Karolina Broman 
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- ett möte hålls 2020-11-25 med 
lärosätena Umu och Miun och företags-
representanter för övergripande 
diskussioner om processopertatörs-
programmets attraktivitet och status, 
- institutionsdialoger pågår under  
v. 43-45, 
- S3P-möte genomfördes 2020-11-17, 
- höstens GUSA ställs in, för att istället 
planeras till våren 2020, 
- utlysning av medel för infrastruktur för 
utbildning 2021 har beslutats av 
fakultetsnämnden 2020-10-29. Process 
och tidsplan för utlysningen kommer att 
tas fram i en arbetsgrupp under ledning 
av prodekan. 

109.  Studenternas punkt - NTK Studenterna lyfter det komplicerade läget 
kring salstentamina. Kommittén ges 
möjlighet att ställa frågor och diskuterar 
situationen.  
 
Studenterna lyfter även frågan om 
studentrepresentation i programråden, 
och erinrar om att det går att adjungera in 
studenter till de programråd där 
representation saknas. 

Eleonora Hedin, 
Victor Johansson 
 

110.  Rapport från arbetsgrupp 
gällande strategisk 
kommunikation. 

Ordförande redogör för rapporten 
gällande strategisk kommunikation.  
 
Kommittén diskuterar ärendet och lyfter 
några synpunkter avseende digitala möten 
och de nya stödsystemen för 
kommunikation och dokumenthantering 
(Teams/Sharepoint). 

Ordförande  
Karolina Broman 

111.  Förslag på reviderad 
aktivitetsplan, avsnitt 2. 

Ordförande informerar om de föreslagna 
revideringarna.  
 
Kommittén beslutar att: 
- med redaktionella ändringar tillstyrka 
den reviderade aktivitetsplanen. 
 
Beslutsbilaga p 111. 

Ordförande  
Karolina Broman 

112.  Kreativ kvart – öppna 
diskussioner i kommittén.  
 

Ordförande ger en inledande introduktion 
till kreativa kvarten.  
Kommittén diskuterar utmaningar med 
undervisning och examination i samband 
med Coronapandemin.  
Kommittén förevisades  även de tre nya 
utbildningsfilmer som producerats, för 
Kandidatprogrammet i Life Science, 
Masterprogrammet i Geovetenskap, och 
Masterprogrammet i Ekologi. 

Ordförande  
Karolina Broman  
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113.  Revidering av riktlinjer för 
användning kommitténs 
strategiska medel för 
utbildning.                                   
FS 1.1-2301-20 

Ordförande informerar om de reviderade 
riktlinjerna för användning av kommitténs 
strategiska medel. 
 
Kommittén beslutar att: 
- med redaktionella ändringar fastställa de 
reviderade riktlinjerna för användning av 
kommitténs strategiska medel i enlighet 
med utsänd bilaga. 
 
Beslutsbilaga p 113. 

Ordförande  
Karolina Broman 

114.  Utlysning av strategiska 
medel 2021, med sista 
ansökningsdag 2021-01-12. 
FS 2.1.6-2302-20 
 

Utbildningsledare redogör för 
utlysningstext.  
 
Kommittén beslutar att: 
- med redaktionella ändringar fastställa 
utlysningstext av strategiska medel med 
sista ansökningsdag 2021-01-12, i enlighet 
med bilaga p 114. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

115.  Utlysning av utbildnings-
kommitténs medel för 
deltagande i konferenser 
2021, med sista an-
sökningsdag 2021-01-12.                                                         
FS 2.1.6-2303-20 

Utbildningsledare redogör för 
utlysningstext.  
 
Kommittén beslutar att: 
- med redaktionella ändringar fastställa 
utlysningstext av medel för deltagande i 
konferenser med sista ansökningsdag 
2021-01-12, i enlighet med bilaga p 115. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

116.  Utlysning av 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 2021, 
med sista ansökningsdag 
2021-01-12. 
FS 2.1.6-2304-20 

Utbildningsledare redogör för 
utlysningstext.  
 
Kommittén beslutar att: 
- med redaktionella ändringar fastställa 
utlysningstext av medel för 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar med sista 
ansökningsdag 2021-01-12, i enlighet med 
bilaga p 116. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

117.  Sammanfattning av 
utbildningsprogrammens 
VB/VP. 

Ordförande redogör för 
sammanfattningarna av utbildnings-
programmens verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner. Kommittén diskuterar 

Ordförande  
Karolina Broman 
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sammanfattningarna. Återkoppling och 
uppföljning av verksamhetsberättelserna 
till programansvariga kommer att ske 
under våren 2021.  

118.  Reviderade planeringstal 
2021 med anledning av extra 
medel från regeringssatsning. 

Prodekan redogör för bakgrunden till samt 
förslaget till reviderade planeringstal. 
 
Kommittén tillstyrker det presenterade 
förslaget till reviderade planeringstal i 
enlighet med utsänd bilaga. 
 

Prodekan 
Sara Sjöstedt de Luna 

119.  Avrapportering från 
rekryteringsgruppen, 
”rekryterna”. 

Punkten bordlägges. Prodekan 
Sara Sjöstedt de Luna 

  
 
 
 
 
 
Karolina Broman 
Ordförande 

  
 
 
 
 
 
 
Staffan Schedin 
Sekreterare 

  
 
 
 
 
 
Åsa Fällman 
Justerare 
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UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA     Bilaga 0:1 
Utbildningskommittén        2020-11-25 
  
 
Mötet genomfördes digitalt via Zoom. 
 
Närvarande ledamöter 
Mattias Alenius    Molekylärbiologi 
Åsa Berglund    Ekologi, miljö- och geovetenskap 
Karolina Broman   Naturvetenskapernas och matematikens didaktik/ordförande 
Markus Broström   Tillämpad fysik och elektronik   
Åsa Fällman    Umeå kommun 
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Victor Johansson   Umeå Naturvetar- och teknologkår  
Lars-Daniel Öhman   Matematik och matematisk statistik 
       
 
   
Övriga närvarande 
Staffan Schedin    Fakultetens kansli   Utbildningsledare 
  
 
Laga förfall 
Anna-Lena Lindskog   Fakultetens kansli   Kommunikatör 
Susanne Vikström   Fakultetens kansli   Utbildningsledare 
Max Malmer    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Catharina Henje   Designhögskolan 
 



 

FS 1.3.1-1867-19 
2020-01-30 

Aktivitetsplan för perioden 2020–2022 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet  

 
För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Lägg till fler rader vid 
behov. Om texten kräver mer utrymme, så hänvisa till en bilaga. 

Om inte annat specificeras i tabellen nedan sker årlig uppföljning av aktiviteterna i fakultetsnämnden. 

Ordlista 

AK = Anställningskommittén 

APT = Arbetsplatsträff 

FFT = Fakultetsfinansierad tid 

FK = Forskningskommittén 

FLG = Fakultetens ledningsgrupp 

ISP = Individuell studieplan 

FN = Förenta nationerna 

KUF = Kommittén för utbildning på forskarnivå 

NTK = Umeå Naturvetar- och teknologkår 

UK = Utbildningskommittén 

UL = Utbildningsledare 

UPL = Universitetspedagogik och lärandestöd 

VB = Verksamhetsberättelse 

VP = Verksamhetsplan 

stsc0001
Typewritten Text
Beslutsbilaga p 111.



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Kommentarer Grön
/Gul/ 
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

1. Det goda och effektiva universitetet 

Mål 1. Fakulteten har 
ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för 
både studenter och 
anställda 

Fakulteten ska identifiera 
riskfaktorer för ohälsa, 
exempelvis i samband med 
utvecklingssamtal, 
arbetsplatsträffar och 
kursutvärderingar och sätta in 
lämpliga åtgärder. 

 Riskfaktorer 
identifierade 2020, 
åtgärder genomförs 
2021-2022 

Dekan  Slutet av varje 
år 

 

I dialog med 
prefekter, 
föreståndare, 
kanslichef 

Utvecklingssamtal 
2020 ej genomförda. 
Flera andra processer 
pågår eller är 
genomförda tex 
Interrevisionens 
översyn av villkor för 
prefektuppdraget och 
Arbetsmiljöenkäter 
pga av Covid-19. 

 

 Fakulteten ska vidareutveckla 
sina system för introduktion 
av nya administratörer och 
prefekter. 
 

 Klart senast ht 
2020 

Kanslichef 

 

Slutet av 2020 I dialog med 
kanslipersonalen 

Arbetet påbörjat 
tillsammans med 
fakultetens HR-
specialist. Kommer 
vara klart ht 2020 

 

 Fakulteten ska utveckla 
rutiner för att genomföra 
gemensamma nätverksträffar 
och seminarier med 
institutionernas 
arbetsmiljöombud och 
företrädare för lika villkor. 

 Rutiner utvecklas 
under 2020. 

Kanslichef  Slutet av varje 
år 

I dialog HR-specialist, 
lika villkorshandl-
äggare, arbetsmiljö-
samordnare 

 

 Fakulteten och institutionerna 
ska arbeta med statens 
värdegrund exempelvis i 
samband med APT och/eller 
institutionsdagar 

 Rutiner utvecklas 
under 2020 

Dekan   Slutet av varje 
år 

Dialog med 
institutionerna 

I dialog med 
prefekter, 
föreståndare, 
kanslichef 

 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Kommentarer Grön
/Gul/ 
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Arbeta med migration till nya 
plattformen Canvas och 
struktur på denna samt aktivt 
delta i 
utveckling/implementering av 
ny WebIsp. 

Medel kan 
vid behov 
avsättas av 
dekans 
strategiska 
medel 

Arbete under 2020-
2021 

Kanslichef 

Ansvar från UK? 
Extrastöd till 
institutioner? 

Halvårsvis I samarbete med UPL 

Canvas-coach utsedd 
och några 
institutioner deltar i 
pilotprojekt. 

 

Mål 2. Fakulteten har 
många högt 
kvalificerade sökande 
till sina utbildningar 
och anställningar 

Fakulteten ska utveckla 
rutiner för att översätta all 
relevant information till 
engelska. 

 Rutiner utvecklas 
under 2020 

Kanslichef Slutet av varje 
år 

Arbetet är påbörjat 
med att bland annat 
skapa rutiner för 
skärpt 
upphandlingsprocess 
för översättning. 

 

 Fakulteten ska utveckla 
rutiner för att forskare ska 
föra in sina forskningsprojekt i 
universitets projektdatabas 
och presentera dessa på sin 
hemsida. 

 Rutiner utvecklas 
under 2020 

Fakultetskommunikatö
r med ansvar för 
forskningskommunika-
tion. 

Slutet av varje 
år 

Dialog med 
institutionerna 

Nya projekt 
finansierade av VR 
och Formas är 
presenterade. Dialog 
förs med 
kommunikationsenhe
ten om webben och 
definition av projekt 

 

 Fakulteten ska utveckla 
funktioner i universitetets 
rekryteringssystem Varbi för 
att förenkla granskningen av 
inkomna ansökningar till 
utlysta tjänster. 

 Rutiner utvecklas 
under 2020-2021 

Fakultetssamordnaren 
med ansvar för 
läraranställningar, 
ordförande i AK 

Slutet av varje 
år 

Mallar och 
instruktioner är 
genomarbetade. 
Rutiner för att följa 
och dela ärenden är 
uppbyggda genom 
funktionen Delade 
bibliotek i O365. 

 

 Fakulteten ska utbilda sina 
kommittéer i lika 
villkorsarbete. 

10 000 kr för 
gäst-
föreläsare 

2020-2021 därefter 
när nya kommittéer 
tillsätts eller vid 
behov 

Fakultetens lika 
villkorshandläggare 

Slutet av varje 
år 

Arbetet med detta är 
påbörjat men 
uppskjutet till ht 
2020 pga Covid-19. 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Kommentarer Grön
/Gul/ 
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten ska utveckla en 
strategi för strategisk 
kompetensförsörjning som 
inkluderar rekrytering på alla 
nivåer med beaktande av såväl 
excellens som jämställdhet. 

 Utvecklas under 
2020-2021 

Dekan  Slutet av varje 
år 

I dialog med ordf. AK 
och prefekter 

FLG analyserar 
institutionernas 
kompetensförsörjning
splaner 

 

Mål 3. Hållbar 
utveckling och 
klimattänkande 
avspeglas i 
fakultetens samtliga 
verksamheter 

Fakulteten ska se över 
möteskulturen såväl vad gäller 
antal möten som mötenas 
upplägg och arbeta för att 
förbättra förutsättningarna för 
digitala möten och 
föreläsningar. 

 2020-2022 Dekan Slutet av varje 
år 

I dialog med 
prefekter, 
föreståndare, 
kanslichef 

Covid-19 har forcerat 
denna process. 

 

 Fakulteten ska minska 
klimatavtrycket i fakultetens 
aktiviteter, t.ex. minska 
flygresandet och göra väl 
avvägda investeringar av 
utrustning och infrastruktur. 

 2020-2022 Dekan Kontinuerligt 

Redovisa 
flygresor i VB  

I dialog med 
prefekter, 
föreståndare, 
kanslichef 

Covid-19 har forcerat 
denna process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

2. Utbildning på förutbildningnivå, grundnivå och avancerad nivå 

Mål 4. Fakultetens 
utbildningsprogram 
ska vara attraktiva 
och hålla hög kvalitet 

Fakulteten utvecklar och 
reviderar rollen som 
programansvarig samt 
instruktionen för 
programrådsfunktionen. 

Arbetsgrupp 
PA 2019-
2020, medel 
från UK 

2020 UKs ordförande 

 

Slutrapport UK 1 
april 2020 

Beslut 12 juni i UK  

 Fakulteten utvecklar relevant 
kompetensutveckling, bland 
annat i samarbete med UPL, 
workshops om pedagogisk 
meritering och internationella 
lärarutbyten. 

 2020-2022 UKs ordförande 

 

Rapport till FLG 

 

2020: workshop 
kring pedagogisk 
meritering, riktat 
till fakultetens 
medarbetare (12/11 
och 12/1 2021) 

 

 

 Inom fakulteten genomförs en 
översyn av 
fördelningsmodellen för 
utbildningsanslaget. 

 

Arbetsgrupp 
med 
fakultetens 
controller    
m fl. 
bekostad av 
prodekans 
strategiska 
resurs  

2021-2022 Prodekan Slutrapport till 
fakultetsnämnden 
och 
budgetutskottet 
våren 2022 

Eventuell ny 
modell 
implementeras 
2023 

Samråd med FLG 

 

 

Commented [KB1]: Denna rad ska flyttas ned sist under 
”avklarade aktiviteter” 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 En mall för VB/VP 
(programanalys) för 
utbildningsprogrammen 
(aktivitet 6 i Umus centrala 
kvalitetssystem för utbildning) 
tas fram. 

 2020 Utbildningsledare Nya mallar ska 
användas från 
hösten 2020 

 

Ny mall skapas av 
UL under vt 2020 
utifrån bilaga 2 i 
kvalitetssystemet 
för utbildning 

Beslut fattas i 
nämnden senast 
maj 2020 

Beslut i UK 1 april, 
beslut i FN 29 maj. 

 

 Fakulteten arbetar för att öka 
antalet kurser med inslag av 
hållbar utveckling.  

 

 2020-2022 UKs ordförande Jämförelsetal från 
2020 och årlig 
uppföljning 
utifrån VB/VP för 
program 
(aktivitet 6 i 
kvalitetssystemet) 

 

2021: Fokus på 
högskoleingenjörs-
programmen. 
Lärardag med 
workshop hållbar 
utveckling 

Ht 2021: UPL-kurs, 
ev med extra medel 
för fakultetens 
lärare. 

 

 

 Fakulteten anordnar 
regelbundet träffar med 
institutionernas 
internationella 
kontaktpersoner, för att stärka 
fakultetens och 
institutionernas 
internationaliseringsarbete 
och sprida goda exempel.  

 2020-2022 Fakultetens 
samordnare med ansvar 
för 
internationaliserings-
frågor tillsammans med 
prodekan och 
biträdande kanslichef 

Rapport till 
strategigruppen 
för rekrytering 
och 
internationaliseri
ng (Rekryterna) 
en gång per år 

Minst en träff per 
termin där 
fakultetens 
samordnare samlar 
institutionsansvarig
a.  

 

Commented [KB2]: Denna rad ska flyttas ned sist under 
”avklarade aktiviteter” 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten skapar bättre 
förutsättningar för, stimulerar 
och verkar för, att samtliga 
kurser ska utvärderas, 
kontinuerligt utvecklas och 
förbättras samt att 
kursutvärderingarna är 
synliggjorda och öppet 
tillgängliga. Möjlighet till 
kursvärderingar via Canvas 
utreds. 

2021: 
Arbetsgrupp 
med 
deltagare 
från 
institutioner 
med 
prodekan och 
UL, tillsatt 
med tid från 
UKs 
strategiska 
medel 

2020-2022 UK Insatserna följs 
upp och 
rapporteras 
årligen till 
fakultets-
nämnden 

2021: 
Kursvärderingsrace 
med NTK 

2021: 
Arbetsgrupp 
föreslår en 
kursutvärderings-
process till 
prefekter (ansvariga 
enligt 
kvalitetssystemet) 

Former för att öppet 
synliggöra 
kursutvärderingar 
utreds och 
redovisas. 

Tekniskt 
stödsystem 

 

 

 Fakulteten arbetar för att öka 
antalet studenter på 
avancerad nivå i samverkan 
med regionala arbetsgivare. 

 

 2020-2022 Fakultetens 
samordnare med ansvar 
för rekryteringsfrågor 

 

Rapport en gång 
per termin på 
strategigruppen 
för rekrytering 
och 
internationaliseri
ng 

2021: Pga Corona 
har aktiviteten 
behövt flyttas från 
2020 till en tid då 
masterkurserna har 
fler, bl a 
internationella, 
studenter  

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Rekryteringen till våra 
utbildningsprogram kartläggs, 
utvärderas och utvecklas för 
att öka antalet kvalificerade 
förstahandssökande till våra 
program. 

 2020-2022 Strategigruppen för 
rekrytering och 
internationalisering 
(Rekryterna) 

 

 

Rapport till UK 
och FLG en gång 
per år 

   

Strategigruppen för 
rekrytering träffas 
regelbundet där 
kartläggning och 
utvärdering av 
befintliga aktiviteter 
påbörjats, också 
vissa strategiska 
diskussioner för 
framtiden. 

Under 2021 skapas 
fler filmer om 
fakultetens 
utbildningsprogram 

Ordinarie 
nybörjarenkät 
presenteras och 
följs upp 

Fakultetsspecifik 
Nybörjarenkät till 
magister- och 
masterstudenter 
genomförs vt-20 
och ht 20 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten genomför särskilda 
rekryteringsinsatser riktade 
mot underrepresenterade 
grupper (breddad rekrytering) 
som är behöriga till våra 
utbildningar och som tidigare 
inte sökt. 

 2020-2022 Prodekan 

 

Rapport till UK 
en gång per år 

2021: Ökat antal 
platser på basåret 
samt informations-
insatser till 
regionens basår 
kring fakultetens 
utbildningar. Följa 
upp 
basårsstudenters 
fortsatta 
studiegång.  

 

 Fakulteten ökar samverkan 
mellan företag/organisationer 
och fakultetens utbildningar 
med stöd av Enheten för 
forskningsstöd och samverkan 
och befintliga nätverk. 

Enheten för 
forsknings-
stöd och 
samverkan 
(FOS) 

2020-2022 UK Aktivitet 6 i Umus 
kvalitetssystem 
för utbildning 31 
oktober 2020.       

Skriftlig samman-
ställning av 
befintliga nätverk 

 

 

2021: Befintlig 
samverkan 
synliggörs i aktivitet 
6 i Umus kvalitets-
system för 
utbildning (VB/VP 
för utbildnings-
program), 
utbildningsledare 
sammanställer 
befintliga nätverk 
inom fakulteten och 
stämmer av detta 
med Katarina 
Henriksson på FOS 

 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten arbetar med att 
höja nivån på studenternas 
vetenskapliga skrivande och 
förhållningssätt.  

Förslag tas fram till hur 
utbildningsprogram kan 
arbeta med att höja den 
vetenskapliga kvaliteten. 

 2020-2021 

 

UK Rapport till UK 
genomfördes 
hösten 2020 samt 
program på 
GUSA våren 2021 

Under 2021 
sammanställs olika 
projekt på 
fakulteten kring 
skrivande på vår 
Aurorasida 

 

 Fakulteten säkerställer att alla 
ingenjörsprogram har 
väldefinierade teknikområden 
som synliggörs i de 
uppdaterade 
utbildningsplanerna (enligt ny 
mall). 

En första 
utredning 
utfördes av 
Fredrik 
Georgsson   
ht 2019 

2020-2021 UK Rapport, 
synliggörs i 
samband med 
fastställande av 
nya utbildnings-
planer 

Revidering av 
teknikområdena 
påbörjas ht 2020. 

 

 Fakulteten ser över 
information till presumtiva 
och befintliga studenter 
avseende 
jämställdhetsperspektiv. 

 2020-2022 Fakultetens 
kommunikatör för 
utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå  

 

Rapport i FLG 
och UK en gång 
per år 

2021: I samarbete 
med fakultetens 
handläggare för lika 
villkor se över 
utbildningsinformat
ion på 
externwebben 

 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Utredning av 
masterprogrammen vid 
fakulteten 

 2020-2021 UK  Arbetsgrupp med 
institutionsrepresen
tanter i form av 
programansvariga 
för masterprogram 
utreder fakultetens 
nuvarande 
masterprogram och 
ett ev framtida 3+2-
upplägg för 
civilingenjörsprogra
m  

 

Mål 5. Fakultetens 
utbildningar har hög 
genomströmning och 
hög kvalitet 

Fakulteten ser över och 
utvecklar sina 
kommunikationsformer och 
forum gällande utbildning på 
förutbildningsnivå, grundnivå 
och avancerad nivå. 

Arbetsgrupp 
2020, medel 
från UK 

2020-2022  UKs ordförande Slutrapport med 
förslag delges UK        
hösten 2020. 

Översyn av 
fakultetens 
Aurorasidor kring 
utbildning. 

Arbetsgrupp med 
institutions-
representanter 

Arbetsgruppen 
redovisar i 
november 2020 till 
UK (försening pga 
Covid-19). 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten stöder 
institutionerna i arbetet med 
att utveckla och ta tillvara 
existerande goda lärmiljöer 
för att studenter och lärare 
enkelt ska kunna mötas och 
lära av varandra. 

 2021-2022 UK  Tillvarata den 
digitala 
undervisnings-
kompetens som 
erhållits i samband 
med Corona-
pandemin. Stöd via 
UKs strategiska 
medel. Digital 
undervisning och 
examination i fokus 
för Lärardagen 2021 
där goda exempel 
delges (best 
practice).  Goda 
exempel 
presenteras via 
Aurora och TN-nytt. 

 

 

 Fakulteten stöder 
institutionerna i arbetet med 
att utveckla och ta tillvara 
existerande goda lärmiljöer 
för att studenter och lärare 
enkelt ska kunna mötas och 
lära av varandra. 

 2021-2022 Prodekan  2021: nya 
ekonomiska medel i 
form infrastruktur 
för utbildning 
utlyses, specifik 
arbetsgrupp bereder 
utlysningen,  
ansökningarna 
bereds av UK. 

 

 Fakulteten samverkar med 
NTK för att stärka 
studenternas studier och 
studiesituation.  

 2020-2022 UKs ordförande  

 

 

 

 

2021: Fortsatta 
dialoger med NTK 
för att utreda 
relevanta aktiviteter 

 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten arbetar med 
åtgärder för att främja psykisk 
hälsa i samverkan med Umeå 
naturvetar- och teknologkår 
(NTK) och Studenthälsan. 

 2020-2022 UKs ordförande 2021: Identifiera 
viktiga aspekter 
för att främja 
studenternas 
psykiska hälsa. 

  

 Fakulteten ger extra stöd till 
tidiga kurser på program där 
genomströmningen inte är 
tillfredsställande. 

Under 2020-2021 ges medel 
för pedagogiska utvecklings-
insatser på Institutionen för 
matematik och matematisk 
statistik (MaMS) för att öka 
genomströmningen på 
inledande matematikkurser 
samt retentionen på 
fakultetens utbildningar. 

Medel till 
Institutionen 
för 
matematik 
och 
matematisk 
statistik för 
75% lektorat 
samt drift 
avsatt i 
budget 2020 
och löfte 
2021 

2020-2021 Prodekan  Rapport 2021 till 
fakultets-
nämnden 

 

Satsningen på 
inledande 
matematikkurser 
utvärderas efter två 
år och om den anses 
positiv förlängs 
satsningen 
ytterligare 2 år 
(2022-2023).  

Lektorat tillsatt ht 
2019 och arbetet 
påbörjat. 

 

 Fakulteten prövar användning 
av kvalitetsamanuenser som 
stöd för att öka kvaliteten på 
utbildningarna. 

Extra medel 
avsatta i 
budget 2020, 
samt 
omfördelade 
resemedel, 
samt nya 
medel 2021 

2020-2021 UK Redovisning till 
UK hösten 2021 

  

 Fakulteten analyserar och 
kommunicerar 
genomströmning på 
nybörjarprogram samt hur 
den relaterar till uttagande av 
examina. 

 2020-2022 Utbildningsledare Uppföljning 
genom VB/VP för 
program 
(aktivitet 6). 
Rapport i 
fakultetens VB 

2021: Utreda och 
definiera begreppet 
”genomströmning 
på program” 

 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

3. Forskning  

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Kommentarer Grön
/Gul/ 
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

Mål 6. Fakulteten 
bedriver forskning av 
högsta kvalitet som 
röner stor 
uppmärksamhet 

Fakulteten ska stimulera sina 
forskare att adressera 
forskningsfrågor av hög 
vetenskaplig och samhällelig 
relevans genom att utveckla 
systemet för FFT så att detta i 
högre grad än idag beaktar 
kvalitetsdrivande aspekter, 
speciellt:  
 (i) antalet artiklar som 
publiceras i nivå 2 på norska 
listan;  
 (ii) vilka av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål forskarnas 
forskning adresserar;  
 (iii) citeringsfrekvens; och 
 (iv) andelen 
ämnesöverskridande och 
nationella och internationella 
samarbeten (mer specifikt: 
andelen kollegialt granskade 
(peer-reviewed) arbeten som 
har medförfattare från annan 
institution, från annat 
nationellt eller internationellt 
lärosäte samt från icke-
akademiska aktörer t.ex. 
forskningsinstitut och företag. 

 Klart till FFT-
utlysningen 2021 

FK Slutet av 2021 Arbete påbörjat i FK, 
fortlöper planenligt. 

 



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

 Fakulteten ska vidareutveckla 
resursfördelningssystemet för 
forskning som utförs primärt 
på Arkitekthögskolan, 
Designhögskolan och 
Naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik. 

 Klart under 2022 i 
tid innan 
budgeten för 2023 
läggs 

Dekan  Ett förslag på 
system för 
beslut i 
Fakultetsnämnd
en hösten 2022  

I samråd med FLG 
och budgetutskottet 

Viss diskussion har 
påbörjats i 
budgetutskottet.  

 

 Fakulteten ska uppmana de 
institutioner som ännu inte har 
adekvata rutiner för att stödja 
sina forskare gällande 
skrivande av ansökningar att 
implementera sådana. 

Anordna informationsträffar, 
prefektseminarium mm. 

 2020-2022 Dekan I slutet av varje 
år i fakultetens 
VB 

Frågan har tagits upp 
på flera 
prefektmöten/semina
rier och kommer att 
vara beroende av 
kompetens och 
aktiviteter på FOS. 

 

        

Mål 7. Fakultetens 
forskare har tillgång 
till infrastruktur av 
högsta klass 

Fakulteten ska utveckla en 
strategi för hantering 
(prioritering, fördelning av 
stöd, och exponering) av lokala 
forskningsinfrastrukturer, 
speciellt för de miljöer som 
klassats som Umeå universitets 
forskningsinfrastrukturer. 

 2020-2022 Fakultetens grupp för 
forskningsinfrastruktur  

I slutet av 2022 Arbete med 
framtagande av 
uppdaterad 
definition på Umu 
forskningsinfrastrukt
ur påbörjat i både 
RIS och FOSTRA. 
När denna är på 
plats kommer 
fakultetens arbete 
med att ta fram en ny 
strategi för hantering 
av lokala 
forskningsinfrastrukt
urer att initieras. 
Arbetet fortlöper 
planenligt. 

 

        



 

Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen  Kommentarer Grön 
/Gul/
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

Mål 8. Fakulteten har 
en strategisk 
kompetensförsörjnin
g som ökar 
fakultetens 
konkurrenskraft 

Fakulteten ska ta fram en 
forskningsstrategi som 
identifierar 
vetenskapsområden inom vilka 
fakultetens forskare i 
framtiden förväntas ha goda 
möjligheter att bedriva 
excellent forskning som röner 
stor uppmärksamhet. 

 2020-2021 FK  

 

Redovisas slutet 
av 2021 

I dialog med FLG och 
eventuellt ytterligare 
interna eller externa 
personer 

Arbete med detta 
(utseende av 
arbetsgrupp samt 
dess direktiv) 
initierades i början 
av året, men lades 
kort därefter på is 
p.g.a. Coronakrisen. 
Arbetet planeras att 
återupptas efter 
sommaren. 
Aktiviteten förväntas 
fortfarande kunna 
utföras inom 
planerad tidsplan. 

 

 Fakulteten ska utveckla en 
strategi kring området AI. 

 

 

 

 

 2020-2021 Prodekan  Hösten 2021 I samråd med grupp 
tillsatt av FLG 

 

 



 

 

4. Forskarutbildning 

Mål Aktiviteter  Kommentarer Grön
/Gul/ 
Röd 

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning   

Mål 9. Alla 
doktorander ingår i 
stimulerande och 
mångfacetterade 
miljöer med 
meriterade 
handledare som 
gynnar 
doktorandernas 
mognadsprocess, 
kreativitet och 
framtida karriär 
 

Fakultetens institutioner ska 
utveckla och implementera 
rutiner för att involvera 
företrädare för lika villkor vid 
alla doktorandrekryteringar 
redan i början av processen för 
att granska annonser, upplägg 
av intervjuer mm. 

 2020-2022 KUF  Dialog med 
institutioner 

 

Verksamhets-
berättelser 

I dialog med prefekter  

 Genomföra handledardagar 
minst en gång per år på 
fakultetsnivå för handledarnas 
kompetensutveckling. 

Budget 2020 
30kkr 

2020-2022 KUF Årlig rapport till 
FLG om 
genomförd 
aktivitet, VB 

  

 Göra en sammanställning av 
doktoranders miljöer och 
deras storlek i samarbete med 
institutionerna och NTK. 
 
Baserat på resultatet, 
genomföra lämpliga åtgärder 
för att fånga upp och stödja 
små miljöer genom att skapa 
lämpliga metamiljöer, t.ex. 
forskarskolor. 

Bestäms 
senare 

Förarbete, 
resursberäkning, 
direktiv, tillsätta 
ansvarig osv under 
2020, utredning 
VT2021, diskutera 
färdplan HT2021  

Ordförande KUF, 
utbildningsledare 
(förarbete). 

Ansvariga för senare 
etapper bestäms innan 
de påbörjas. 

HT2020 
(förarbete), 

VT2021 
(utredning) 

  

 

 



 

 Säkerställ att varje institution 
har en doktorand som agerar 
som kontaktperson gentemot 
NTK och får utrymme i sin 
anställning för detta. 

Förhandlas 
med NTK 

Start 2020 KUFs ordförande Årlig rapport till 
FLG om genomförd 
aktivitet, VB 

I dialog med 
prefekter, 
studierektorer för 
forskarutbildning 

 

 I samarbete med NTK:s 
doktorandsektion erbjuda 
regelbundna doktoranddagar 
på fakultetsnivå som tar upp 
frågor om t.ex. handledning, 
jämställdhet, hållbarhet, 
psykisk och social miljö, 
samhällsutmaningar. 

Budget 30 kkr Start 2020 KUF Årlig rapport till 
FLG om genomförd 
aktivitet, VB 

  

        

Mål 10. Alla doktorer 
utbildade vid 
fakulteten är 
attraktiva på 
arbetsmarknaden 

Skapa doktorandkurser som 
ger kunskaper om karriärvägar 
och -planering. 

Budget 60 kkr Minst en kurs 
erbjuds fr.o.m. 
HT2020 

KUF 
 

VB, kursutvärdering   

 Arbeta fram och implementera 
en modell för att bygga upp 
och upprätthålla en 
alumndatabas för doktorander. 

Beror på 
modellen som 
ska tas fram 

Modell klar 
HT2020. Tidplan 
för 
implementering 
tas fram VT2021 

Ordförande KUF 

Ledare för 2: a steget 
bestäms under VT 2021 

VB   

 Bjuda in alumner till 
doktoranddagar etc. 

 Start senast 2022 KUF VB   

        

Mål 11. Fakultetens 
samtliga institutioner 
har 
forskarutbildning av 
hög kvalitet 

Utveckla och regelbundet 
uppdatera en obligatorisk 
introduktionskurs för 
doktorander som bl.a. 
informerar om 
forskarutbildningens 
förutsättningar, mål och regler. 

Budget steg 1 
(utformning 
av kursen) 68 
kkr  

Budget för 
framtagande 
av innehåll 
bestäms efter 
steg 1 

En första version 
av kursen erbjuds 
HT 2020 

KUF 
 

Arbetsgrupp 
rapporterar till KUF 
under VT 2020 

Arbetsgrupp utses 
av KUF 

 



 

 Fakulteten tar fram en mall för 
VB/VP för 
forskarutbildningsämnen 
(aktivitet 6 i Umus  
kvalitetssystem för utbildning). 

 VT 2020 Ordförande KUF Sker via Umus 
kvalitetssystem för 
utbildning 

I dialog med 
utbildningsledare 

 

 Fakulteten utarbetar 
handläggningsordning för 
kollegial extern granskning 
(aktivitet 7 i Umus 
kvalitetssystem för utbildning). 

 Handläggningsord
ning klar 2020. 

Ordförande KUF Sker via Umus 
kvalitetssystem för 
utbildning 

I dialog med 
utbildningsledare 

 

 Fakulteten ger 
utbildningstillfällen för 
studierektorer för 
forskarutbildning i Umus 
kvalitetssystemet för 
utbildning. 

 2020 Utbildningsledare  Rapport till FLG I dialog med 
KUFs ordförande 

 

 Genomföra handledardagar på 
fakultetsnivå för handledarnas 
kompetensutveckling. 

Budget 30kkr En gång per år KUF Rapport till FLG om 
genomförd aktivitet, 
VB 

  

 Kartlägga i samarbete med de 
olika intressenterna inom 
forskarutbildningen 
(doktorander, handledare, 
administratörer) vilka system 
och funktionaliteter som 
behövs för att stödja 
forskarutbildningen med 
avseende på 

 individuell uppföljning och 
planering (ISP) 

 pedagogik 

 uppföljning och statistik på 
ämnes- och fakultetsnivå 

 Klart under 2021 Ordförande KUF Intern skriftlig 
rapport, diskuteras i 
lämpliga forum 
(FLG, 
fakultetsnämnden) 

Efter kartläggning 
diskuteras detta i 
KUF och FLG 
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RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV TEKNISK-
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETENS STRATEGISKA MEDEL FÖR 
UTBILDNING PÅ FÖRUTBILDNINGSNIVÅ, GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ 
 
Strategiska medel kan sökas av prefekter, programansvariga, studierektorer och andra anställda 
vid fakulteten, samt av studentkåren (NTK) för de ändamål som specificeras nedan. Ansökan ska 
undertecknas av sökande, programansvarig(a) och prefekt(er) för berörd(a) program och 
institutioner, eller av NTKs ordförande. I samtliga fall ska ansökan innehålla en projektplan där 
målsättning och syfte med projektet anges. Den sökande ska också ge förslag på bemanning av 
projektet och en tidsplan. Utbildningskommittén (UK) ansvarar för utlysning av medlen och 
beslutar om dess tilldelning och om dess användning. UK kan själva besluta om att initiera projekt 
av större omfattning och använda delar av de strategiska medlen för sådana, som ett alternativ till 
öppen utlysning av sökbara medel. 
 
Syftet med de strategiska medlen är att utveckla och stärka kvaliteten på fakultetens 
utbildningsprogram på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå. Projekt som kan 
hänföras Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning och dess sex genomsyrande perspektiv 
(FS 1.1-1324-18), eller till fakultetens, institutionernas, programmens eller NTKs 
verksamhetsplaner inom GU-området prioriteras. Förslag på bemanning av beviljade projekt ska 
samrådas mellan programansvarig och berörd(a) prefekter. UK kan även villkora frågor rörande 
projektens bemanning och tidplan för genomförande. 
 
Sökta projekt beviljas med den tidsåtgång (i timmar) projektet förväntas omfatta, och aktuell lön 
för de som ska genomföra projektet inklusive ersättning för f-gem och u-gem, men inte för i-gem. 
Detta innebär att institutionerna medfinansierar projekt med sin institutionsoverhead. 
 
 
Särskilda villkor 
 
För varje sökomgång kan särskilda villkor anges i utlysningstexten. 
 
 
A. Användningsområden 
 
Medel kan sökas för: 
 
1. Benchmarking, uppdatering och utveckling av fakultetens befintliga utbildningsprogram. 
Projektet ska vara av sådan art och omfattning att det inte kan utföras inom ramen för ordinarie 
programansvar. 
 
2. Utveckling av helt nya kurser inom ett program, eller som kan samläsas mellan flera program. 
 
3. Utveckling av befintliga kurser av större omfattning, dvs. utanför ordinarie kursansvar. Detta 
kan till exempel vara kurser som i nuläget ges som separat kurs med liknande innehåll på fler än 
ett program där projektets syfte är att möjliggöra mer samläsning. Det kan också handla om att 
väsentligen uppdatera och aktualisera kunskapsinnehållet, utveckling av undervisningsformer, 
examinationsformer och/eller integrering med pågående forskning eller arbetslivsanknytning/ 
näringslivsanknytning, eller utvärdering av kurser/utbildningsinslag samt benchmarking. 
 
4. Allmänt pedagogiskt eller didaktiskt utvecklingsarbete inom utbildning på förutbildningsnivå, 
grundnivå och avancerad nivå utan direkt anknytning till specifik kurs eller program. Det kan 
exempelvis handla om utveckling och anpassning av pedagogik för digitala undervisnings- och 
examinationsformer. 
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Notera  
 

Medel kan ej sökas för utrustning. Medel beviljas ej heller för utveckling av kurser som inte ingår i 
program. Om en specifik utlysning har särskilda villkor beaktas dessa vid bedömning/ utvärdering 
av ansökningarna/projektförslagen.  

 
 
B. Kriterier för beviljande av projekt 
 
UK beslutar om vilka projekt som beviljas medel efter samråd med prodekan, samt diskussion och 
utvärdering av projekten i förhållande till följande kriterier. 
 
1. Projektets relevans i förhållande till Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning, 
fakultetens, institutionernas, programmens eller NTKs verksamhetsplaner. 
 
2. Resultatet av projektet bör kunna användas av eller vara till gagn för fler lärare, kurser och 
program än de lärare, kurs(er) eller program ansökan avser. 
 
3. Därutöver bedöms projektets potential vad gäller nytänkande och övergripande 
kvalitetsutveckling av fakultetens utbildningar, samt möjligheten att bemanna och genomföra 
projektet med den kompetens/personella resurser som behövs. 
 
4. De villkor som redan angetts under stycket A, dvs. att projektet ska vara av sådan art och 
omfattning att det inte kan anses ingå som ordinarie arbetsuppgift för kursansvarig(a) eller 
programansvarig(a). 
 
C. Ansökningsmall 

Ansökan skall skrivas i ansökningsmallen som återfinns under 
https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/ 
 

 
D. Rapportering 

En slutredovisning ska alltid skrivas efter genomfört projekt. Redovisningsmallen återfinns under 
https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/  
Redovisningen skickas per e-post till utbildningsledare och ska ansluta till ansökningstexten. 
innehålla en sammanfattning av projektets viktigaste resultat, en sammanställning över hur de 
tilldelade medlen har använts, samt en utvärdering huruvida projektets målsättning har uppfyllts i 
enlighet med ansökan. 
 
Vid projekts beviljande kan UK även villkora annat som rör projektets rapportering. Detta kan till 
exempel vara krav på medverkan vid fakultetens lärardag, eller presentation av resultatet vid något 
annat möte såsom UK sammanträde, PA-möte, studierektorsmöte osv. 
 
E. Ansökningstid 

Utbildningskommittén tillämpar en fast ansökningstid som anges i utlysningstexten. 
 
F. Utbetalning 

Beviljade medel utbetalas av kansliet för teknik och naturvetenskap efter det att ifylld 
redovisningsmall godkänts av utbildningsledare. Avstämning med institutionens 
ekonomiadministratör skall göras så att pengarna betalas ut till rätt projektkonto. Medel för 
beviljade projekt ska skickas in senast 3 månader efter planerat projektslut. Datum för planerat 
projektslut skall alltid anges i ansökan. 

https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/
https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utbildningskommittens-strategiska-fond/
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