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Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet 

 

Tid: Onsdag den 16 november kl 13.00-16.00 

Plats: Rum för lärande, Humanisthuset 

Närvarande ledamöter 

Anders Fällström  

Heidi Hansson p. 1-3, 8-10 

Mikael Wiberg 

Nils Eriksson  

Ann-Catrine Edlund  

Erik Lindenius 

Per Lindström  

Henna Harinen 

Staffan Andersson  

Susanne Vikström  

Fredrik Georgsson  

Eva Svedmark p. 1- 9 

Petra Holmbom  

Erik Arvidsson 

Stina Alm 

Malin Larsson p. 1-10 

Åsa Rudehäll 

 

Övrigt närvarande 

Greg Neely p. 8 

Sandra Åström, p. 8 

Lena Andersson, p 8 

 

 

Vicerektor för utbildning, ordförande 

Vicerektor för utbildning, tillträdande ordförande 

Prodekan, Samhällsvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Samhällsvetenskaplig fakultet 

Prodekan, Humanistisk fakultet  

Utbildningsledare, Humanistisk fakultet 

Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet 

Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet 

Prodekan, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Universitetspedagogik och lärandestöd 

Student, NTK  

Student, US  

Student, UMS  

Rektors samordnare, Planeringsenheten 

Utredare, Planeringsenheten 

 

 

Enhetschef, International Office 

Koordinator, International Office 

handläggare, Antagningen 

Ärende Beslut/Åtgärder 

1. Protokoll (2016-09-23)  

 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Bilaga p. 1 

2. Information 
 

Anders Fällström informerar om att ett seminarium 
kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i 
början av februari 2017. 
 
Fredrik Georgsson och Susanne Wikström informerar 
om en heldag TekNat haft på sliperiet om framtidens 
utbildningar. 
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Vid den utökade dialog med medicinska fakulteten 
lyftes frågan om möjlighet att inventera 
utbildningsinfrastruktur som finns vid universitet i 
likhet med den inventering som sker på 
forskningsinfrastrukturer.  Rektor ser positivt till 
förslaget och frågan kommer att diskuteras vidare.   
 
Anders Fällström föreslår att ett USSR internat förläggs 
under februari månad och teman på dessa dagar bör 
vara framtidens utbildningar och breddad 
rekrytering/breddat deltagande. Förslag på datum för 
internat kommer att skickas ut inom kort.  
  
Nästa möte är den 20 december och det inleds med 
jullunch kl. 11.30 på restaurang Hjortron, Universum.   

3. Heidi Hansson Heidi Hansson informerar att hon under hösten och i 
början av 2017 kommer att gå parallellt med Anders 
Fällström för att komma in i arbetet med vad som är på 
gång samt kommande frågor som rör utbildning på 
grund och avancerad nivå.  
 
Heidi Hansson lyfte också fram önskemål om att träffa  
utbildningsledarna och studentkårsrepresentanterna 
för att få information om aktuella frågor och vad som är 
på gång i respektive verksamhet.  

4. Kursrapportsystem Fredrik Georgsson presenterar Teknisk 
naturvetenskaplig fakultets kursrapportsystem.  
 
Systemet är till för att sammanställa och samordna 
kursutvärderingar och är utvecklat av ITS har bekostats 
av fakulteten. 
 
 

5. SUHFs rekommendationer, in i 

anställningsordningen? 

Eva Svedmark informerar om mål för 
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 
som SUHF tog vid förbundsförsamlingen 16 april 2016. 
 
I underlaget går att utläsa att oavsett om 
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 
anordnas som poänggivande kurser eller som 
personalutbildning, och oavsett om den helt eller delvis 
kan tillgodoräknas i utbildning på forskarnivå, bör 
utbildningen anses tillhöra avancerad nivå. 
 
Vidare står att den behörighetsgivande utbildningen i 
högskolepedagogik omfattar sammanlagt minst 10 
veckors heltidsstudier.  
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Utbildningens syfte är att underbygga den 
grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för 
anställning som lärare i högskolan. 
 
Eva Svedmark har tagit upp frågan med kollegor vid 
andra lärosäten huruvida de arbetat med att 
implementerat eller förhåller sig till SUHFs 
rekommendation om mål för behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning och här varierar det hur 
lärosäten både tolkar det och hur långt man har 
implementerat åtgärder. 
 
Vidare informerar Eva om att UPL arbetar med att ta 
fram en ny kurs ”Projektkurs” som omfattar 5 veckor 
för att komplettera befintliga kurser för att universitet 
kan erbjuda kurser som behövs för att uppnå de 
rekommendationerna som SUHFs 
förbundsförsamlingen fastställde i april 2016.  
 

6. Digital examination Eva Svedmark informerar att den återskapade 
referensgruppen för digital salstentamen har haft sitt 
första möte och därifrån kan rapporteras att de två 
pilotprojektet är igång. Det finns några 
utvecklingsområden som diskuterades vid mötet och 
däribland kan nämnas teknikfrågor samt universitetets 
ansvar att tillhanda hålla datorer till de som inte har 
tillgång till egen dator.  
 
Under våren 2017 kommer  arbetet med att ta fram ett 
upphandlingsunderlag påbörjas.  
 
Anders Fällström betonar att det är viktigt att gruppen 
under 2017 jobbar så att det när testperioden är över, 
dvs från 2018, de institutioner vid universitetet som så 
önskar har möjlighet att genomföra digital 
salstentamen. 

7. Breddad rekrytering och breddat 
deltagande  
 

Åsa Rudehäll är samordnare för arbetet med breddad 
rekrytering och breddat deltagande vid universitet och 
informerar kring sitt inledande arbete sitt uppdrag.   
 
Åsa Rudehäll presenterar förslag på två mål som skulle 
kunna vara lämpliga att arbeta utifrån samt en matris 
för att följa aktiviteter inom berört område. Förslag till 
mål och matrisen kommer att diskuteras vidare vid 
USSRs internat i februari 2017.  
 
Umeå universitet är med i Include som är ett nationellt 
nätverk som arbetar med breddad rekrytering och 
breddat deltagande inom högre utbildning.  
 
Universitetet har 15 platser i nätverket och här önskar 
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Åsa Rudehäll få in förslag på lärare/forskare för att 
medverka i nätverket  

8. Inresande utbytesstudenter Greg Neely, Sandra Åström, och Lena Andersson önskar 

en diskussion och inspel på  frågan kring -Vilka 

riktlinjer definierar en utbytesstudent?  

 

Greg informerar att i dagsläget finns ett mindre antal 

inresande studenter som hittills har hanteras som 

utbytesstudenter men som bör hanteras enligt annan 

process. Ett exempel är Erasmus Mundus/Join. 

Programmet som tas fram inom ett konsortium av 

lärosäten från minst tre europeiska länder. Studenterna 

som antas till programmet ska läsa specifika kurser på 

de lärosäten som ingår i samarbetet.  

 

Greg presenterar ett förslag till riktlinjer som definiera 

en utbytesstudent i enlighet med högskoleförordningen 

och som han ser det skulle underlätta när det kommer 

till tolkningsfrågor vad som menas med en 

utbytesstudent och handläggning av dessa ärenden.  

 

Förslag till riktlinjer som definierar en utbytesstudent 

• Det ska finnas ett utbytesavtal via vilket 
partneruniversiteten nominerar studenter. 

• Studenterna ska söka enligt särskild process i 
antagningsomgången för utbytesstudenter. 

• Studierna ska vara avgiftsbefriade. 

• Det man läser ska avse studier (inkl. VFU) och 
vara poänggivande. 

• Studierna ska kunna tillgodoräknas på 
hemmalärosätet.  

 
Utbildningsstrategiska rådet tillstyrker förslaget till 
definition av utbytesstudent enligt ovan.  
 
Vidare lyftes frågan hur universitet ska hantera övriga 
inresande studenter som då inte omfattas av 
definitionen utbytesstudent enligt ovan gällande 
tillgång till övriga tjänster (Cambro, användarkonto 
mm) och försäkringar. 
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Angående hantering av övriga inresande studenter som 
inte omfattas av definitionen får Greg Neely i uppdrag 
att ta fram förslag på hantering för övriga inresande 
studenter. Förslaget presenteras sedan för USSR. 
 
Anders Fällström informerar att en arbetsgrupp har 
startats upp med uppdrag att fram förslag till 
handläggningsordning och vägledning för utbildning på 
grund och avancerad nivå avseende Joint 
master/double degree. Arbetsgruppen 
sammankallande är Åsa Rudehäll. 

9. Kvalitetssystemet  

 

 

 

Studiebarometern 
Nils Eriksson rapporterar att arbetet med 
Studiebarometern löper på och insamling av data är i 
slutfas. Anders Fällström informerar att efter 
avstämning med Per Ragnarsson, biträdande 
universitetsdirektör så kommer Planeringsenheten 
ansvara för bearbetning av data och rapportskrivning 
av studiebarometern.  
 
Seminarier 
Anders Fällström påminner om kommande seminarium 
med tema Joint master/double degree som äger rum 
den 7 december kl. 13.00-15.00 i Vardagsrummet, 
Humanisthuset. 
 
Audit 
Malin Larsson informerar att arbetet går som planerat 
och arbetsgruppen har nu arbetat fram frågeunderlaget 
inför Auditdagarna i december.  
 
Extern utvärdering  
Extern utvärdering kommer att diskuteras vid 
sammanträdet den 20 december och ett uppdrag till  
ledamöterna i rådet är att fundera på om universitet 
ska införa  extern utvärdering och inom vilken/vilka 
aktiviteter inom kvalitetssystemet som skulle vara 
lämpligt och möjligt.   
 
Utbildningsstrategiska rådet uppdrar till 
utbildningsledarna att inkomma med ett förslag till hur 
aktiviteter kring extern utvärdering samt förslag på text 
hur det skulle kunna beskrivas i kvalitetssystemet.  
 
 
Revidering av kvalitetssystem 
Anders Fällström föreslår att revidering av 
kvalitetssystem sker i januari 2017 för att eventuellt 
inkludera extern utvärdering efter att detta diskuteras 
vid kommande sammanträdet i december.  
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Rådet anser att det är klokt att avvakta revideringen av 
systemet till efter diskussionen kring extern 
utvärdering.  
 
Studentkårsskrivelsen 
Utbildningsstrategiska rådet föreslår 
Universitetsstyrelsen att besluta om följande 
prioriterade områden:  
 
- Kursutvärderingar 
- Internationalisering 
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
 
Bilaga p. 9 

10. UKÄ utvärderingar Anders Fällström och Malin Larsson ger en 
lägesrapport kring respektive utvärderingarna.  
 
Den preliminära tidsplanen för granskningar 2017-
2022 finns nu upplagt på UKÄs hemsida: 
 
http://uka.se/utbildningskvalitet/tidsplan-2017-
2022.html  

11. Program med nollintag

  

Fredrik Georgsson informerar om att Teknisk- 
naturvetenskaplig fakultet kommer att föreslå rektor 
att lägga ner kandidatprogrammen i fysik och tillämpad 
matematik. 
 
Utbildningsstrategiska rådet tillstyrker fakultetens 
förslag till nedläggning av kandidatprogrammen i fysik 
och tillämpad matematik. 
 
Bilaga p. 11a-d 

12. Inrättande av nya program:  

 
 

Erik Lindenius presenterar de nya programmen. 
 
Utbildningsstrategiska rådet tillstyrker inrättande av 
journalistprogrammet och fakulteten i enlighet med 
bilaga 12 a. 
 
Utbildningsstrategiska rådet tillstyrker inrättande av 
programmet för strategisk kommunikation i enlighet 
med bilaga 12 b. 
 
Utbildningsstrategiska rådet tillstyrker inrättande av 
Mediaprogrammet i kultur- och medievetenskaper i 
enlighet med bilaga 12 c.  

http://uka.se/utbildningskvalitet/tidsplan-2017-2022.html
http://uka.se/utbildningskvalitet/tidsplan-2017-2022.html
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En översyn av hur program benämns bör göras så att vi 
så långt som möjligt kan få en likriktning. Anders 
Fällström tar med sig frågan. 

13. Handläggningsordning vid fusk och 

plagiat 

Ann-Christine Edlund efterfrågar information som 
vänder sig till studenten och som förklarar processen 
vid anmälan och handläggning av fusk och plagiat. 
Informationen bör även förklara vad fusk och plagiat 
innebär, skillnad mellan att plagiera och referera med 
mera. 
 
Det kan också finnas skäl att se över informationen till 
lärare som står inför att anmäla fusk- och 
plagiatärenden till rektor, framför allt hur man hittar 
denna information på webben. 
 
Anders Fällström tar med sig frågan till 
universitetsjuristen. 

14. Schemaläggning- Time Edit Anders Fällström informerar. Studenter efterfrågar 
enhetlig modell för schemaläggning. Många 
institutioner använder redan i dag Time Edit. Det 
behöver utredas vad som krävs för att systemet ska 
kunna användas av alla institutioner.  
 
Anders föreslår att en arbetsgrupp tillsätts som kan 
lämna förslag på vilka direktiv rektor bör besluta om. 
 
Utbildningsstrategiska rådet tillstyrker förslaget och 
ser positivt till att ett enhetligt sätt att boka lokaler och 
presentera scheman införs vid universitet. 

15. Etik och moral i utbildning Ärendet bordläggs. 

16. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

Justeras 
 

 

Anders Fällström 

Prorektor, Vicerektor utbildning 

Vid protokollet 

 

Malin Larsson/Åsa Rudehäll 
Sekreterare 

 


