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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

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

Särskilt välkommen hälsas Hanna Harrysdotter som efter 

dagens möte efterträder Dani Liljedahl. 

Presentationsrunda. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Information 

a) Särskild satsning: Tillgänglighet, inkl 

DOS-direktivet 

 

b) Ansökningar om distansutbildningsmedel 

för 2022  

 

 

c) Ansökan om projektmedel för 

distansutbildning från UHR – rapport från 

arbetsgrupp 

 

 

a) Heidi Hansson informerar om att en särskild 

arbetsgrupp under ledning av universitetsdirektör Hans 

Wiklund och med representation från samtliga 

fakulteter/LH har tillsatts för att ta fram förslag på hur den 

särskilda satsningen på tillgänglighet ska användas. 

 

b) Heidi Hansson informerar. Sedan föregående USR har 

Heidi Hansson efter samråd med USR:s pro-/vicedekaner 

prioriterat bland inkomna ansökningar. Ett förslag till 

beslut kommer att presenteras för rektor. 

 

c) Med anledning av UHR:s utlysning av projektmedel för 

distansutbildning har en arbetsgrupp tillsatts under ledning 

av UPL. I arbetsgruppen ingår bl a fakulteternas 

utbildningsledare. 

 

Eter ett första möte har ett antal projektidéer identifierats, t 

ex anpassat studentstöd och ett resurscentrum för lärare. 

Två referensgrupper bildas nu för att renodla förslagen. 

4.  USR:s hantering av IT-prioriteringar Heidi Hansson lyfter frågan om hur USR mer kontinuerligt 

kan verka för att samla in IT-behov inom utbildnings-

området.  

USR föreslår att UPL-rådet utgör nod för att samla in 

fakulteternas förslag och behov samt att UPL bereder 

förslagen och ansvarar för att återkoppla till USR. 

Heidi Hansson åtar sig att återkoppla förslaget till 

universitetsdirektören. 

5.  Särskild satsning: Studenters språkförmåga 

samt stöd i studenters akademiska skrivande 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. Hon efterfrågar 

USR:s syn på vilka behov som satsningen bör prioritera. 

USR framför att satsningen i huvudsak bör fokusera på 

stöd till studenter, skriftlig förmåga snarare än muntlig 

samt begränsas till svenska. Insatser för lärare och 

programansvariga skulle kunna handla om hur FSR 
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relaterade till progression av uttrycksförmåga och skriftlig 

språkfärdighet kan utvecklas. 

USR betonar vikten av insatser som på sikt kan integreras i 

ordinarie verksamhet. 

6.  Särskild satsning: Utvecklade 

examinationsformer och hybridverkstad för 

flexibelt lärande 

Eva Svedmark föredrar ärendet. Hon efterfrågar USR:s 

syn på vilka behov som satsningen bör prioritera. 

USR tillstyrker i stort de förslag som UPL har utsänt inför 

dagens möte. 

7.  European Universities Initiative Heidi Hansson informerar om Umeå universitets pågående 

arbetet med European Universities Initiative, EUI. Ett krav 

för konsortierna är att ingående universitet ska ha en 

geografisk spridning. Umeå universitet för dialog med 

lärosäten i Tyskland, Italien, Spanien och Polen. 

Ytterligare lärosäten kommer troligen att tillkomma. 

Gemensamt för lärosätena är att de är bredduniversitet 

utanför huvudstadsregionerna och att de har stor regional 

betydelse. 

8.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Nils Eriksson, Antagningsrådet. Antagningen under hösten 

har i stort förlöpt väl. 

 

Ann-Catrine Eriksson, Examensrådet. Återkommer till 

USR med ärende såsom aviserades vid förra mötet. 

9.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten inkommer 

eventuellt med ansökan om att inrätta 
civilingenjörsprogram i teknisk kemi med tidigaste start år 

2023. 

10.  Ansökan om inrättande av Kandidatprogram 

i pedagogik 

Nils Eriksson föredrar ärendet.  

 

USR tillstyrker ansökan om att inrätta Kandidatprogram i 

pedagogik. 

11.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Nybörjarenkäten 2021 

 

 

 

 

 

 

b) Arbetsgrupp för informationsinhämtning 

– återkoppling 

 

 

 

 

c) UKÄ:s lärosätesgranskning 

 

 

 

a) Fredrik Georgsson informerar. Nybörjarenkäten 

genomförs för närvarande. För första gången finns ett 

lotteri med utlottning av presentkort kopplat till enkäten i 

syfte att höja svarsfrekvensen. USR ber om att sista 

svarsdatum den 11 okt flyttas framåt en vecka, också i 

syfte att förbättra svarsfrekvensen. 

 

b) Fredrik Georgsson informerar. Inom ramen för de 

särskilda satsningarna ansvarar Kommunikationsenheten 

för utvecklingen av en studentapp. Arbetet kommer att ske 

i nära samarbete med arbetsgruppen för 

informationsinhämtning. 

 

c) Bedömargruppens preliminära yttrande är nu på delning 

vid universitetet. UKÄ:s beslut om Umeå universitets 

omdöme i lärosätesgranskningen kommer i andra halvan 
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av oktober. Bedömargruppens yttrande omfattar 

återkoppling på såväl universitetets styrkor som 

utvecklingsområden avseende kvalitetssäkringsprocesser 

och -arbete. Heidi Hansson efterfrågar USR:s syn på hur 

yttrandet bör användas på olika nivåer för fortsatt analys 

och utvecklingsarbete.  

 

USR förordar att arbetet inleds på internatet i november. 

12.  THE Impact Rankings Universitetsledningen har beslutat att Umeå universitetet 

för första gången ska delta i THE Impact Rankings.  

 

Fredrik Georgsson informerar om rankningens syfte och 

upplägg. Umeå universitet kommer efter beslut av 

universitetsledningen att delta i rankningen. 

 

Datainsamling pågår och ska vara avslutad 12 november. 

Vissa förfrågningar om underlag kommer att behöva gå ut 

till fakulteterna. 

13.  Antagning hösten 2021 Fredrik Georgsson redovisar antagningsstatistik för hösten 

2021. 

 

• Relativt få utbildningar i riket står för en mycket stor 

del av söktrycket – 1 procent av programmen står för 

50 procent av reserverna 

• Umeå universitet håller ställningarna vad gäller 

söktryck 

• Umeå universitet antar färre studenter än motsvarande 

lärosäten 

• Ökningen i antalet helårsstudenter är lägre än 

jämförbara universitet 

• Umeå universitet är det femte mest populära lärosätet 

vad gäller antalet förstahandssökande till program men 

det sjunde största vad gäller antalet antagna 

programstudenter.  

• Umeå universitet har en relativt stor andel 

utbildningsprogram som antar alla sökande 

14.  USR:s kommande internat – inspel från 

USR:s deltagare 

USR föreslår följande frågor till kommande internat: 

 

• Kvalitetssystemets utveckling. 

• Tillitsbaserad styrning.  

• Framtidens utbildningar.  

• Tvärvetenskapliga utbildningar – hur? 

• Livslångt lärande 

15.  Kommande möten Heidi Hansson informerar om att internatet i november 

hålls fysiskt i Professorn och Universitetsklubben. Även 

mötet i december föreslås att hållas fysiskt. 

 

USR har inget att invända till förslaget. 
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Närvarande  

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson  

3. Anna Fahlgren  

4. Fredrik Georgsson  

5. Heidi Hansson (ordf) 

6. Hanna Harrysdotter  

7. Marlene Johansson Falk 

8. Anna Larsson  

9. Kristina Lejon  

10. Dani Liljedahl 

11. Anna Lindqvist 

12. Matilda Munter 

13. Tine Riklund 

14. Åsa Rudehäll (sekr)  

15. Staffan Schedin 

16. Ann-Louise Silfver  

17. Sara Sjöstedt de Luna  

18. Eva Svedmark  

19. Birgitta Wilhelmsson  
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