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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet som 
på grund av den pågående pandemin genomförs digitalt. 
Heidi Hansson informerar om att den Medicinska 
Studentkårens representant, Sandra Bäckström, har avgått 
och tyvärr inte deltar i fler av USR:s möten. Hon ersätts i 
dag av Axel Lundqvist. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 
 
Heidi Hansson kommenterar föregående 
minnesanteckningar. Konferensen Rethinking Higher 
Education som skulle hållas våren 2019 är inställd. En 
arbetsgrupp med uppdrag att motverka psykisk ohälsa 
bland studenter under omställningen till följd av pandemin 
covid-19 är tillsatt. 

3.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Den medicinska fakulteten för tidiga diskussioner om att 
inrätta ett masterprogram i medicinsk teknik.  

4.  Avveckling av huvudområdet allmän 
språkvetenskap 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker den humanistiska fakultetens förslag om 
att avveckla huvudområdet allmän språkvetenskap. 

5.  Avveckling av huvudområdet fonetik Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker den humanistiska fakultetens förslag om 
att avveckla huvudområdet fonetik. 

6.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Auditen 
 
 
 
b) Programutvärderingar genom kollegial 
extern granskning 
 
 
 
c) Kvalitetsdialoger 

 
 
 
a) Fredrik Georgsson informerar om att den planerade 
auditen av den samhällsvetenskapliga fakulteten skjuts 
fram till hösten få grund av den pågående pandemin. 
 
b) Fakulteterna följer i princip de tidsplaner som tidigare 
meddelats. Lärarhögskolan har dock valt att pausa under 
våren för att återuppta arbetet med utvärderingarna till 
hösten.  
 
c) Heidi Hansson informerar om att kvalitetsdialoger 
kommer att genomföras under våren, dock med en något 
förskjuten tidplan. 
 
Fredrik Georgsson kommenterar kort de självskattningar 
som fakulteterna har gjort i sina verksamhetsberättelser 
och som kommer att utgöra underlag till 
kvalitetsdialogerna.  
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7.  Kommande UKÄ-utvärderingar 
 
a) Breddad rekrytering 
 
 
 
 
 
b) Lärosätesgranskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Utbildningsutvärderingar 

Heidi Hansson informerar. 
 
a) Såsom USR tidigare har informerats om har UKÄ på 
grund av rådande pandemi beslutat att se över tidplanen 
för utvärderingen av breddad rekrytering. Upptaktsmötet 
genomfördes inte den 3 april som planerat. Besked från 
UKÄ angående ny tidpunkt kommer troligtvis inom kort. 
 
b) UKÄ har informerat om att den femte omgången 
lärosätesgranskningar i vilken Umeå universitet ingår 
löper enligt plan. Det är ännu för tidigt att säga om 
upptaktsmötet den 4 september kommer att ske digitalt 
eller ej. 
 
Resultaten av den tredje omgången lärosätesgranskningar 
har kommit. Sveriges lantbruksuniversitet är nu det första 
lärosäte som fått godkänt på sitt kvalitetssäkringsarbete. 
Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i 
Stockholm, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska 
högskolan fick omdömet godkänt med förbehåll. 
 
c) Anna Lindqvist och Birgitta Wilhelmsson informerar 
kort om pågående arbete med åtgärdsredovisningarna för 
förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med 
inriktning mot fritidshem. UKÄ har skjutit fram slutdatum 
för inlämning av åtgärds-rapporteringar kopplade till 
uppföljningen av utvärderingen av grund- och 
förskollärarutbildningar från 15 april till 29 april.  

8.  Digitala examinationer och inrättande av 
examinationskommitté 

Eva Svedmark informerar. Med anledning av pandemin får 
UPL många frågor om digital examination. En 
återkommande fråga är bland annat hur identitetskontroll 
kan och bör ske på rättssäkert sätt. USR noterar att 
information på webben om digitala examinationer i vissa 
fall är motstridig och behöver ses över. 
 
Per Lindström delar ett exempel på hur den medicinska 
fakulteten genomfört en digital examination med goda 
erfarenheter. Han påpekar att det är viktigt att noga tänka 
över frågekonstruktionen och att ha god teknisk support. 
 
Eva Svedmark informerar om bakgrunden till förslaget om 
att inrätta en examinationskommitté. Enligt förslaget 
skulle en sådan kunna vara till gagn för såväl lärare som 
studenter när det gäller problem och möjligheter kopplade 
till examinationsprocesser. Eva Svedmark ber om USR:s 
synpunkter på förslaget. USR diskuterar om uppdraget kan 
ges till någon befintlig arbetsgrupp och ber i övrigt om att 
få återkomma till frågan. 

9.  Lägesrapport med anledning av covid-19 
 

Malin Larsson och Thomas Wahlström deltar. 
Studieadministrativa arbetsgruppen med anledning av 
covid-19 har berett ett antal rektorsbeslut samt en FAQ 
som framför allt vänder sig till de som planerar och 
genomför utbildning. USR diskuterar och föreslår 
revideringar för några av frågorna i FAQ, framför allt den 
som beskriver rutiner för flytt av kurs eller modul till 
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sommaren. USR föreslår att detta beslut ska fattas av 
dekan. Anton Öhrlund framhåller vikten av att beakta 
studentperspektivet och föreslår att studentkårerna 
gemensamt utarbetar ett antal frågor som kan tjäna som 
stöd vid dessa beslut. USR välkomnar detta. 
 
Många beslut med anledning av covid-19 har fattats av 
rektor under mycket kort tid. I de fall det skulle upptäckas 
en diskrepans mellan besluten och andra 
rekommendationer som har utarbetats den senaste 
perioden bör detta delges den studieadministrativa 
arbetsgruppen. 
 
Torkel Molin informerar om att studenter vid till exempel 
Konsthögskolan efterfrågar information om vad som 
händer med universitetets lokaler efter den 7 juni, det vill 
säga kommer de att vara fortsatt stängda eller tillgängliga 
för studenter. Det finns, enligt Heidi Hansson, ännu inget 
beslut fattat om detta. 

10.  Övriga frågor Eva Svedmark informerar om att det nu är klart med 
upphandlingsunderlag från Sunet om digital salstentamen.  
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