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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Eftersom Heidi Hansson deltar via länk överlåter hon 
ordförandeskapet för dagens möte till Ann-Catrine 
Eriksson. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Prioritering av IT-strategiska satsningar  Ali Foroutan-Rad föredrar ärendet. 
 
USR diskuterar förslagen till satsningar inom området 
utbildning. 
 
USR menar att hantering av kursrapporter/ 
kursutvärderingar är en angelägen och högt prioriterad 
fråga, dock är de kostnader som anges i underlaget för 
höga. Det är också för tidigt att ta ställning till ett 
systemstöd. Detta bör föregås av en utredning om 
organisering, process, intressenter och behov. Fredrik 
Georgsson får i uppdrag att ta fram ett förslag som kan 
ingå i årets budgetprocess och skickas till Rådit inför 
dess nästa möte den 2 mars. 
 
USR ger Eva Svedmark i uppdrag att ta med sig frågan 
om systemstöd för tentamensbokningar. Det bör 
möjligen utredas om detta behov kan samordnas med 
Canvas.  

4.  Inrättande av Hälso- och 
sjukvårdskuratorprogrammet 

Ann-Louise Silfver föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker förslaget om att inrätta Hälso- och 
sjukvårdskuratorprogrammet under förutsättning att 
UKÄ ger universitetet examenstillstånd och att 
Studentcentrum kommentar beaktas. 

5.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Fakulteterna/LH har för närvarande inget att informera 
om.  

6.  Krav på pedagogisk utbildning för docentur 
 

Eva Svedmark föredrar ärendet.  
 
Fakulteterna har olika krav på vilken pedagogisk 
utbildning som krävs för docentur och för doktorander.  
 
Eva Svedmark rekommenderar fakulteterna att se över 
sina kravformuleringar. Det är en fördel att inte namnge 
kurser eftersom dessa kan byta namn och att ange krav 
på antal veckor i stället för högskolepoäng. 
 
Eva Svedmark rekommenderar också fakulteterna att 
kommunicera, särskilt till gruppen till lektorer, att 
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fakulteterna har krav som ska vara uppfyllda inför 
utnämning till docent. 

7.  Utvärdering av breddad rekrytering - process Heidi Hansson föredrar ärendet. UKÄ kommer att göra 
en tematisk utvärdering av breddad rekrytering. Ett 
upptaktsmöte där utvärderingens syfte, innehåll och 
process presenteras hålls den 3 april kl 10-12. Upptakten 
hålls som ett webbmöte. Den 21 april 2020 anordnar 
UKÄ en workshop i Stockholm som ett tillfälle för 
lärosäten att dela erfarenheter om arbetet med breddad 
rekrytering. Självvärderingen ska lämnas till UKÄ senast 
31 augusti. Det innebär i praktiken att ett utkast bör vara 
färdigt i juni. Arbetet kommer att löpa parallellt med 
självvärderingen till lärosätesgranskningen. 
 
Umeå universitets arbete med den tematiska 
utvärderingen kommer att samordnas av 
Planeringsenheten. USR diskuterar hur arbetet med 
självvärderingen kan förberedas redan nu.  
 
Utbildningsledarna får i uppdrag att tillsammans med 
Planeringsenheten ta fram ett förslag på frågeställningar 
som fakulteterna kan börja arbeta med. Även 
Kommunikationsenheten och Studentcentrum bör bjudas 
in att delta. 

8.  a) Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Kvalitetssystem på engelska 
 
 
b) Audit 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar om att kvalitetssystemet för 
utbildning nu är översatt till engelska och finns 
tillgängligt på regelverkswebben.  
 
b) Ann-Catrine Eriksson informerar om att auditgruppen 
har inlett sitt arbete och gör sitt platsbesök på den 
samhällsvetenskapliga fakulteten den 2-3 april. 

9.  Avgiftsstudenter och stipendier Ingrid Svensson och Angelica Jonsson, International 
Office, föredrar ärendet. 
 
Universitetet har försämrade möjligheter att dela ut 
stipendier under 2020 och framåt på grund av en 
minskande stipendiepott. Samtidigt får International 
Office fortsatt tydliga signaler om att stipendier är en 
viktig faktor för att attrahera avgiftsstudenter till Umeå 
universitet.  
 
USR diskuterar hur universitetet kan arbeta för att säkra 
och utöka finansieringen av stipendier framöver. USR 
hänskjuter frågan till Heidi Hansson och universitetets 
donationskommitté. 

10.  Valbara kurser - återkoppling Vissa utmaningar med valbara kurser, till exempel 
avseende planering och bemanning, lyftes på förra USR 
och har därefter diskuterats av utbildningsledarna. 
Staffan Schedin återkopplar. 
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Utbildningsledarna föreslår att vissa förtydliganden 
avseende ansvarsfrågan görs enligt nedan: 
 

1. Programansvarig/-samordnare/-rådsordförande 
går varje år igenom vilka valbara kurser som är 
aktuella. 

2. En överenskommelse finnas i ett 
programrådsprotokoll. Eftersom kursgivande 
institutioner rimligtvis är representerade i 
programrådet ska detta kunna ske utan att något 
formellt avtal behöver upprättas.  

3. Med tanke på punkt 1 och 2 ovan kan det finnas 
anledning att göra ett förtydligande av 
programansvarigs/-samordnares/-
rådsordförandes roll i detta sammanhang. 
Ansvaret för hur detta formuleras åvilar 
respektive fakultet/LH. 

 
Hanteringen bör anpassas till respektive fakultets 
organisation och delegation. 
 
Studenterna vill uppmärksamma USR på att de särskilt 
hade bett om att bli inbjudna till det möte där 
diskussionen om valbara kurser fördes, men att så inte 
skedde. USR beklagar misstaget. 

11.  Övriga frågor Kristina Lejon föreslår att Kommunikationsenheten 
bjuds in till USR för att ge en presentation av strategier 
för marknadsföring av Umeå universitet. 
 
Kristina Lejon informerar om pågående arbete med en 
ansökan om medel för att öka och sprida kunskap om 
internationalisering i kombination med Agenda 2030-
arbete. Heidi Hansson hänvisar till Ingrid Svensson. 
 
Staffan Schedin efterlyser översättningar av 
standardtexter i utbildningsplanemallen. Heidi Hansson 
hänvisar till Peder Tjäderborn. 
 
Sandra Bäckström efterlyser en fortsatt diskussion i USR 
om studenters hälsa. USR föreslår att Studenthälsan 
bjuds in till ett kommande möte. 
 
Ann-Louise Silfver informerar om en lyckad workshop 
om bemötande som fakulteten hållit tillsammans med 
Umeå studentkår, en åtgärd som initierats bland annat 
med anledning av Studentkårsskrivelsen. Ann-Louise 
Silfver rekommenderar övriga fakulteter att antingen 
ordna liknande workshoppar med sina respektive 
studentkårer eller bjuda in Umeå studentkår. 
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Närvarande 
1. Sandra Bäckström 
2. Ann-Catrine Eriksson  
3. Heidi Hansson  
4. Henna Harinen 
5. Victor Johansson 
6. Kristina Lejon 
7. Per Lindström 
8. Sara Sjöstedt de Luna  
9. Torkel Molin 
10. Åsa Rudehäll 
11. Staffan Schedin 
12. Ann-Louise Silfver 
13. Eva Svedmark  
14. Birgitta Wilhelmsson 
15. Anton Öhrlund 

 
Frånvarande 

1. Nils Eriksson 
2. Fredrik Georgsson 
3. Anna Lindqvist  
 

 


