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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Heidi Hansson går igenom föregående mötes 
minnesanteckningar.  

Ad acta.  

3.  Uppföljning planeringsdagar 
 
 
a) Breddat deltagande 
 
 
b) Fortsatt visions- och strategiarbete 

Heidi Hansson kommenterar två av de teman som 
behandlades på USSR:s planeringsdagar. 
 
a) Heidi Hansson informerar om att frågan kommer att 
behandlas på ett kommande ledningsmöte. 
 
b) Förslaget på vision har bearbetats efter synpunkter 
från de strategiska verksamhetsråden. Rektor har 
muntligen presenterat visionen för universitets-
styrelsen. Arbetet med universitetsövergripande 
strategier fortsätter i USSR vid dagens möte.  

4.  Kursklassificering Heidi Hansson informerar om att 
Kursklassificeringsrådet planerar ett möte den 16 maj 
samt ett i november under 2019. 

5.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Kvalitetssystem för utbildning samt 
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, 
ställa in eller avveckla kurs, program, 
huvudområde och lokal examensbeskrivning 
(Fakirdokumentet) – status  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Programutvärdering med extern kollegial 
granskning 
 
 
 
 
c) Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

 
 
 
a) Åsa Rudehäll informerar. Kvalitetssystemet för 
utbildning kommer att fastställas med dokumenten 
Kvalitetskrav för utbildningsprogram och 
huvudområden samt Kvalitetskrav för 
forskarutbildningsämne som bilagor. Då den senare 
bilagan för närvarande är på intern remiss inväntas den 
innan rektor fastställer kvalitetssystemet. 
 
Samtidigt som kvalitetssystemet fastställs det 
reviderade Fakirdokumentet eftersom denna 
handläggningsordning är sammankopplad med 
Kvalitetskrav för utbildningsprogram och 
huvudområden. Detsamma gäller för den motsvarande 
nya handläggningsordningen för 
forskarutbildningsämne.  
 
b) Samtliga fakulteter har genomfört 
programutvärdering med extern kollegial granskning. 
Heidi Hansson föreslår att ett informations- och 
erfarenhetsutbyte sker vid nästa USSR. USSR 
instämmer i förslaget. 
 
c) Teknisk naturvetenskaplig fakultet: Det pågår 
diskussioner om ett Masterprogram i matematik och ett 
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Masterprogram i matematisk statistik samt om 
artificiell intelligens och data science ska vara två 
separata eller ett gemensamt masterprogram. 
 
Samhällsvetenskaplig fakultet: Masterprogram i 
Hälsopsykologi planeras. 

6.  Avveckling av huvudområden 
 
a) Hållbar utveckling 
 
 
b) Social välfärd 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 
 
a) USSR tillstyrker förslaget om att avveckla 
huvudområdet Hållbar utveckling. 
 
b) USSR tillstyrker förslaget om att avveckla 
huvudområdet Social välfärd. 

7.  IT-satsningar 2020 Heidi Hansson informerar om att USSR har att ta 
ställning till och prioritera IT-satsningar inom 
utbildningsområdet inför år 2020. 
 
Prioritet 1:  
Nästa generations Learning Management System, LMS 
Införande av digital examination 
Systemstöd för hantering av kursutvärdering 
Systemstöd för att publicera och arkivera dokument 
relaterade till kvalitetsarbetet 
 
Prioritet 2: 
Praktikplaceringsstöd 
Vidareutveckling studentwebb 
 
Prioritet 3: 
Systemstöd för utbytesstudier 
 
Heidi Hansson uppdras att rapportera USSR:s förslag 
till IT-rådet. 

8.  Strategiarbete Heidi Hansson inleder. Arbetet med 
universitetsövergripande strategier fortsätter gruppvis 
varefter ett antal förslag diskuteras i plenum. 
 
Åsa Rudehäll uppdras att föra förslagen vidare till 
universitetsledningen. 

9.  Övriga frågor Heidi Hansson informerar om att UHR:s utlysning av 
medel till distansprojekt skjuts på framtiden. 
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Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Heidi Hansson (ordf) 
4. Alexander Haraldh  
5. Henna Harinen  
6. Anna Lindqvist  
7. Per Lindström 
8. Kristina Lejon 
9. Sara Sjöstedt de Luna  
10. Max Malmer 
11. Torkel Molin 
12. Emil Nygren 
13. Åsa Rudehäll 
14. Ann-Louise Silfver 
15. Eva Svedmark  
16. Susanne Vikström 

 
Frånvarande 

1. Fredrik Georgsson 
2. Birgitta Wilhelmsson 
 

 


