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Ärende  Kommentarer 

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

2.  Presentationsrunda Deltagarna presenterar sig. 

3.  Minnesanteckningar från föregående 
möte 

Den arbetsgrupp som anges i punkt 11 kommer ej att 
tillsättas i den form som anges i minnes-
anteckningarna.  
 
Ad acta. 

4.  Aktuella och kommande strategiska 
utbildningsfrågor 
 
Frågor för internat 11-12 oktober 

Kvalitetsarbete. En kvalitetsgrupp ska utses som stöd 
för arbetet med UKÄ:s externa granskningar. I 
kvalitetsgruppen ska ingå en representant per 
fakultet/LH med god inblick i kvalitetsfrågor, samt 
studentrepresentanter. Arbetet med ett 
sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på alla 
nivåer kommer att inledas. En arbetsgrupp kommer 
att bildas med representanter som hämtas ur 
kvalitetsgruppen. 
 
Tillgänglig utbildning. I budgetpropositionen 
aviseras medel till lärcentra. UmU behöver ha en 
fortsatt god dialog med Akademi Norr Norr och 
Lapplands lärcentra. I arbetet med tillgänglig 
utbildning ingår även breddat deltagande och 
jämställdhetsintegrering. 
 
Pedagogisk meritering. Ansvaret för att utse 
pedagogiskt meriterade lärare ska på sikt övergå från 
Högskolepedagogiska nämnden till anställnings-
kommittéerna.  
 
Forskningsanknytning. Hur ska vi arbeta vidare? 
 
Regional närvaro. Hur ska vi tänka och prioritera?  
 
Framtida utbildningar. Från arbetsmarknaden finns 
en efterfrågan på arbetskraft som kräver fakultets-
överskridande utbildningar. Det finns dock stora 
utmaningar med att bygga upp och bedriva 
fakultetsöverskridande utbildning. Hur kan vi arbeta 
för att underlätta detta? 
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5.  USSR – uppdrag, sammansättning och 
arbetssätt. Deltagarnas förväntningar 

USSRs uppgifter är att: 
- initiera och samordna övergripande utbildnings-
strategiska diskussioner 
- verka för och följa upp implementering av beslutade 
utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som 
avser utbildning 
- ta fram underlag till beslut om framtida 
utbildningsstrategier 
- diskutera och bereda frågor av utbildningskaraktär 
inom utbildning på forskarnivå 
 
Det är viktigt att USSR har ett huvudsakligt fokus på 
strategiska frågor. Gränssnittet mot FOSTRA 
avseende forskarutbildning behöver diskuteras. 

6.  Information 
 
a) Infrastruktur i utbildning  
 
 
 
 
 
 
b) Integration Ladok och lärplattformar 
 
 
c) STINT sommarskola om forsknings-
anknytning 
 
 
 
 
 
 
d) Rapport språkämnena vid svenska 
universitet och högskolor 
 
 
 
 
 
 
e) Lärcentradag vid Umeå universitet 

 
 
I våras tillsattes en arbetsgrupp för infrastruktur i 
utbildning. Arbetsgruppen beslutade att en 
fakultetsvis inventering skulle göras. Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet har inkommit med 
underlag. Övriga fakulteter påminns om att göra 
detsamma. Skickas till Åsa Rudehäll. 
 
b) Integrering mellan Ladok 3 och lärplattformar är 
för närvarande inte aktuell. 
 
c) För att förstärka kopplingarna mellan utbildning 
och forskning anordnade STINT en sommarskola om 
forskningsanknytning som primärt vände sig till 
seniora personer från systemet för högre utbildning 
och forskning. Susanne Vikström och Heidi Hansson 
deltog. Rådet kommer att återkomma till frågan om 
forskningsanknytning. 
 
d) SUHF har utkommit med en rapport om 
språkämnen vid svenska lärosäten. Rapporten 
förespråkar en språkstrategi för Sverige. En viktig 
fråga är vilka språkutbildningar ska ges av vilka 
lärosäten. Det är viktigt att UmU är aktivt i en 
nationell diskussion om detta, inte minst avseende 
minoritetsspråken. 
 
Den 18 oktober kl 10-16 anordnas en lärcentradag vid 
Umeå universitet. USSR är välkommet att delta 
under delar av eller hela dagen. Malin Larsson, 
Planeringsenheten, samordnar innehållet i 
programmet.  
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7.  Stipendieprocessen 2017-2018 Wasif Ali, International Office, informerar om 
stipendieprocessen samt hur ansökningsomgången 
för höstterminen 2017 ser ut. Stipendierna syftar till 
att UmU ska kunna konkurrera och attrahera de mest 
kvalificerade studenterna.  
 
Rådet tillstyrker de rutiner som tillämpas. Rådet 
utgör även fortsättningsvis en tillsynsfunktion för 
stipendiehantering. 

8.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet – på gång 
 
a) UKÄs utvärdering av hållbar utveckling 
i utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
b) Audit av Lärarhögskolan 
 
 
 
d) Nybörjarenkäten 
 
e) Studentkårsskrivelsen: kurs-
utvärderingar 
 
 
 
 
f) Temaseminarium Horizon Report 2017 

 
 
 
a) UKÄs preliminära bedömning är att Umeå 
universitets arbete med hållbar utveckling i 
utbildning har en väl utvecklad process för 
aspektområdet Utformning, genomförande och 
resultat och att arbetet är i behov av utveckling 
avseende aspektområdena Styrning och organisation 
samt Miljö, resurser och område. Slutgiltigt besked 
kommer i oktober. 
 
b) Granskningsgruppen har inlett sitt arbete. Teman 
för auditen diskuteras. Platsbesök planeras till 
november. 
 
c) Nybörjarenkäten har distribuerats.  
 
e) Påminnelse till de fakulteter/LH som ej inkommit 
med underlag i enlighet med punkt 9 e i föregående 
mötes minnesanteckningar. Sam fak, hum fak samt 
Lärarhögskolan ombedes skicka underlag senast 25 
september till Åsa Rudehäll. 
 
f) Den 23 oktober kl 13-16 anordnas temaseminariet 
Framväxande digital teknik för utbildningssektorn.  

9.  Studieverkstadens verksamhet och 
samarbete med institutionerna 

Mats Almkvist, Marlene Bickham, Riitta Kairakari 
och Magnus Olsson presenterar Studieverkstadens 
verksamhet och arbetsområden, i synnerhet de kurser 
och den handledning som ges inom akademisk 
skrivande. Här kan Studieverkstaden vara en resurs 
för institutionerna.  
 
Rådet efterfrågar uppgifter om vad olika former av 
paketerbjudanden från Studieverkstaden kostar för 
enskilda institutioner.  
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USSR tar med sig frågan om behovet av eventuella 
centralt initierade projekt. 

10.  Professionsutbildningar Lars Evertsson, biträdande prefekt på socialt arbete, 
presenterar tankar om samarbetsplattform för Umeå 
universitets professionsutbildningar med särskilt 
fokus på utbildningar mot välfärdsprofessioner. 
Plattformen skulle även kunna knytas ihop med 
forskning och forskarutbildning. 
 
Heidi uppmanar rådet att sondera vilka utbildningar 
och delar av utbildningar som kan vara intressanta i 
ett sådant här samarbete.  
 
USSR fortsätter diskussionen vid internatet i oktober.  

11.  Inrättande av ”Magisterprogram med 
inriktning mot konstitutionell rätt och 
mänskliga rättigheter” 

USSR tillstyrker att ärendet om inrättandet av 
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell 
rätt och mänskliga rättigheter tas vidare för beslut av 
rektor. 
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