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Prodekan, Samhällsvetenskaplig fakultet  

Utbildningsledare, Samhällsvetenskaplig fakultet 

Vicedekan, Humanistisk fakultet  

Utbildningsledare, Humanistisk fakultet 

Vicedekan, Medicinsk fakultet  

Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet  

Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet 

Prodekan, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet 

Utbildningsledare, Lärarhögskolan  

Universitetspedagogik och lärandestöd 

Student, NTK  

Student, US  

Student, UMS (frånvarande) 

Rektors samordnare, Planeringsenheten (p 12) 

Utredare, Planeringsenheten 

Sekreterare, Planeringsenheten 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1. Protokoll (2017-02-10) bilaga 1 

Minnesanteckningar, 

Strömbäck 

 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna 

2. Information 

- Kursklassificering 

 

-Rektor har beslutat om ny 

kursklassificeringskommitté som består av Heidi 

Hansson, Per Ragnarsson, Robert Axebro, P-O Ågren 

samt studentrepresentanter. Vid eventuella frågor 

angående kursklassificering kontakta Per Ragnarsson 

eller Robert Axebro. USSR kommer att få möjlighet att 

ta del av den nya blanketten som är på gång. 

 

Heidi Hansson efterlyser exempel från 

utbildningsverksamheten som handlar om etiska 

dilemman kopplade till värdegrunden. Rådets 

medlemmar skickar exemplen till Åsa Rudehäll senast 

22 maj. 
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Åsa Rudehäll informerar om tillträdesutredningen 

som nu är ute på remiss. Synpunkter på utredningen 

skickas till Åsa i slutet på april.  

 

En plan för jämställdhetsintegrering kommer att 

lämnas in 15 maj. Arbetet kommer att ge frågor som 

behöver behandlas i USSR, som exempelvis 

könsbundna studieval. 

 

Byte av handläggare för USSR kommer att ske. Åsa 

Rudehäll blir ny handläggare för rådet då Ester Roos-

Engstrand börjar arbeta med forskarutbildningsfrågor. 

 

Nästa USSR-internat blir i september. 

 

3. Delmål 

 

Rådet diskuterar tre utbildningsdelmål inklusive 

strategier och uppföljningskriterier. USSR 

uppmuntras att skicka in eventuella nya strategier och 

uppföljningskriterier till Åsa Rudehäll senast 17 april. 

 

4. Handläggningsordning- 

missnöjd student  

 

Helena Lindvall presenterar tankar kring arbetet med 

Handläggningsordning-missnöjd student. 

Redan i Studenkårsskrivelsen 2013 väcktes behovet av 

att uppdatera handläggningsordningen. 

 

USSR stödjer processförslaget som Helena presenterar 

för att arbeta vidare med hanteringen av studenternas 

synpunkter. 

 

Helena Lindvall visar på ett gott exempel på Ide- och 

samhällsstudiers webbplats för studenters frågor, 

synpunkter, förslag och klagomål som rör 

studierelaterade problem. Ide- och samhällsstudier 

har på sin webbsida för utbildning rubriken ”Vem ska 

jag fråga?”, länk 

http://www.idesam.umu.se/student/vem-ska-jag-

fraga/ 

 

USSR stödjer förslaget att alla institutioner 

uppmuntras att ha en ”Vem ska jag fråga?”-länk på sin 

utbildningssida.  

 

5. Broschyr-kränkande 

särbehandling  

 

Broschyren diskuteras i rådet. USSRs synpunkter och 

reflektioner på broschyren: 

-Att ta bort namnen i arbetsgruppen 

-Att översätta texten till engelska 

-Att även tänka på hur informationen läggs upp på 

webben 

-Att informera lärarna om att broschyren finns. 

http://www.idesam.umu.se/student/vem-ska-jag-fraga/
http://www.idesam.umu.se/student/vem-ska-jag-fraga/
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Heidi Hansson tar emot ytterligare synpunkter på 

revidering från rådet snarast. 

 

6. Infrastruktur för utbildning 

 

Hur ska UmUs utbildningsinfrastruktur se ut? Kan vi 

dela på kostnader och göra gemensamma insatser från 

flera fakulteter? 

Birgitta Bernspång berättar om ett nytt verktyg för 

VFU som medicinska fakulteten testar. Verktyget ger 

en betydligt bättre överblick och underlättar 

planeringen av VFUn. Vid nästa USSR ger Birgitta en 

demonstration av verktyget. 

 

USSR uppdrar till utbildningsledarna att själva ingå 

eller utse någon som ingår i en arbetsgrupp där 

infrastruktur för utbildning behandlas. I gruppen ska 

även personer från UPL och LOK samt studenter ingå. 

Sammankallande är Birgitta Bernspång. 

 

7. Kommande audit- 

Lärarhögskolan 

 

Processen är igång med att utse ny grupp inför 

kommande audit av Lärarhögskolan. Vid nästa USSR 

möte kommer auditgruppen att tillkännages. 

 

8. Studentkårsskrivelsen 

 

Fakulteterna och Lärarhögskolan ger rådet en 

uppdatering om hur arbetet med de prioriterade 

områdena fortskrider. 

 

Teknisk naturvetenskaplig fakultet:  

Bemötande: Fakulteten har på slumpmässigt utvalda 

kurser bett slumpmässigt utvalda studenter svara på 

frågor om bemötande. Återkoppling sker sedan till 

prefekter vid institutionen samt utbildningsledarna. 

 

Kursutvärderingar: Fakulteten har i 

utbildningskommittén diskuterat att genomföra en 

utvärdering av kursrapportsystemet. 

 

Kursplaner: Fakulteten har anordnat workshops om 

hur man skriver kursplaner. 

 

Medicinska fakulteten: 

VFU: Fakulteten arbetar mycket med förbättringar 

bland annat genom ett gemensamt rapportprogram. 

Programmet underlättar boendeplanering.  

 

Kursutvärdering: Fakulteten har låg svarsfrekvens på 

kursutvärderingar vilket gör att det är svårt att dra 

slutsatser. De frågar sig vad det är som gör att en del 

har hög svarsfrekvens och jobbar vidare med det. 
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Internationalisering: Fakulteten gör en 

totalinventering för att få kontroll på studenter som 

åker ut. Internationella kommittén arbetar med hur 

många lärare det finns som har erfarenhet från annat 

land. Fakulteten vill även öka buddyprogrammen. 

 

Samhällsvetenskaplig fakultet: 

Kursutvärdering: Fakulteten har problem med 

svarsfrekvensen.  

 

Bemötande: Fakulteten kommer att anordna en 

temadag i maj då bemötande ska diskuteras.  

 

Humanistisk fakultet: 

Kursutvärderingar: Fakulteten fokuserar på nät-

kursernas kursutvärderingar.  

 

Bemötande: Fakulteten vill arbeta fram tydliga 

riktlinjer för vad som gäller vid dåligt bemötande och 

tydliggöra vart studenter ska vända sig vid dåligt 

bemötande.  

 

Lärarhögskolan: 

Nät- och distansutbildning: Lärarhögskolan arbetar 

med detta.  

 

VFU: Lärarhögskolan tar omtag om 

övningsskoleprojektet med bland annat en ny 

styrgrupp.  

 

9. UKÄs granskningar Ester Roos-Engstrand ger en uppdatering av UKÄs 

utvärderingar vid UmU.  

10. Studentkårernas inlaga 

 

 

Studenterna kommenterar inlagan till UKÄs 

utvärdering av lärosätets kvalitetssystem. De upplevde 

det otydligt från UKÄ vad de ville ha skrivet. 

Studenterna har gett synpunkter till UKÄ om hur en 

inlaga kan utformas. De har även samtalat med SFS 

som tog till sig studenternas synpunkter. Studenterna 

menar att vägledningen inte var bra.  

 

11. Internationalisering, 

kategorisering av studenter 

Per Nilsson föredrar om inresande studenter som inte 

definieras som utbytesstudenter. En workshop hölls 1 

mars för att beskriva och definiera utländska grupper 

av studenter samt vad UmU kan erbjuda eller behöver 

kunna erbjuda dessa. De olika studentgrupperna är 

student utanför EU/EES, student från EU/EES, 

student inom ramen för ett s.k. gemensamt program, 
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student som gör praktik och/eller examensarbete och 

utländsk doktorand som vistas en avgränsad period 

vid UmU. 

Per Nilsson går igenom skillnader mellan grupperna 

vad gäller bland annat försäkringar. Det är mycket 

som behöver utredas mer.  

 

12. Handbok för utbildningsfrågor 

 

 

Handbok för utbildningsfrågor är nu införd. Malin 

Larsson demonstrerar handboken. 

Fördjupningssidorna för utbildning i Aurora har 

flyttats till en samarbetsyta som kräver inloggning. All 

utbildningsinformation är samlad i handboken. Det är 

ingen ny information som ligger i handboken utan det 

är paketeringen som är ny. Även ”Studentnytt” 

kommer att finnas på samarbetsytan. USSR 

diskuterar/ifrågasätter varför inloggning krävs, 

eftersom det gör handboken begränsad. 

Eventuella frågor skickas till Malin. 

 

13. Digital examination 

 

 

Eva Svedmark presenterar utvärderingen av försöket 

med digital salstentamen. Intervjuer har skett med 

fokusgrupper av de kategorier som varit inblandande i 

försöken: administratörer, lärare, studenter, 

tentamensservice och projektledare. 

 

En rapport kommer att skrivas till nästa USSR-möte. 

Frågan är nu hur vi går vidare. Vad vill UmU? Eva har 

i uppdrag att skriva en projekt- och budgetplan. 

 

14. Inrättande av 

psykoterapeutprogram 

 

Nils Eriksson föredrar inrättande av 

psykoterapeutprogram. Programmet, som har två 

inriktningar, kommer nu att förläggas på 

samhällsvetenskaplig fakultet efter att ha legat på 

medicinsk fakultet. 

Rådets synpunkter är att få frågan om ”God 

arbetsmarknad” underbyggd och att 

behörighetsgivande kurser specificeras närmare. Nils 

återkommer till rådet vid nästa möte 29 maj. 

 

15. Vårens seminarium, 9 maj  

kl 13-15 

Åsa informerar om kommande seminarium ”Stanna 

kvar eller hoppa av – första studieårets avgörande 

betydelse” som äger rum i Vardagsrummet, 

Humanisthuset 9 maj kl 13-15. Mer information finns 

på webben. 

https://www.aurora.umu.se/kalendarium/ 

kalendervisning/?eventVersionId=22328 

 

16. Nytt möte 29 maj, kl 09-12 

 

USSRs möten tenderar att bli kompakta och det är 

svårt att hinna med alla ärenden. Heidi önskar ge 

https://www.aurora.umu.se/kalendarium/
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utrymme för någon lite större diskussionspunkt vid 

varje möte. Eventuellt behövs något ytterligare möte 

per termin för att USSR ska ha möjlighet att ta ett 

strategiskt ansvar. 

 

17. Övriga frågor 

-Rekrytering UPL 

UPL är i behov av att rekrytera ny personal, men det 

har visat sig inte vara så lätt eftersom enheten 

organisatoriskt hör till UB. Vid rekrytering av lektorer 

krävs en sakkunnig i anställningskommittén. De som 

söker tjänst hos UPL kan komma från vilket ämne som 

helst, så frågan är varifrån den sakkunniga då ska 

komma. UPL vill ha en hållbar lösning på problemet. 

Ärendet tas vidare till kanslicheferna. 

 

Justeras 

 

 

 

 

Heidi Hansson 

Vicerektor utbildning 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Ester Roos-Engstrand 

Sekreterare 
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