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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar
Ärende

Kommentar

1.

Ordförande öppnar mötet.

Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet.

2.

Föregående mötes minnesanteckningar

Ad acta.

3.

Särskild satsning: Tillgänglighet, inkl DOSdirektivet

Hans Wiklund informerar om den särskild satsningen på
tillgänglighet, inkl DOS-direktivet.
En arbetsgrupp med bl a fakultetsrepresentation är tillsatt
för att ta förtydliga och fram ett förslag på hur den
särskilda satsningen ska användas. Satsningen omfattar 7
miljoner kr under åren 2021-2024.
Två kortsiktiga behov och önskemål har betonats av
arbetsgruppen:
1.

Ett tydliggörande av Umeå universitets tolkning
av SUHF:s nyligen utfärdade rekommendation
om DOS-direktivet. Detta för att uppnå en
likvärdig tillämpning över hela lärosätet.

2.

Stöd i form av vägledande material för lärare
om vilket undervisningsmaterial som som i
första hand ska tillgängliggöras

När dessa behov är tillgodosedda vill arbetsgruppen
fortsätta dialogen om hur satsningen långsiktigt ska
användas för att stödja det arbete som ska utföras.
4.

Särskild satsning: Studenters språkförmåga
samt stöd i studenters akademiska skrivande

Marlene Johansson Falk informerar. Den särskilda
satsningen på studenters språkförmåga samt stöd i
studenters akademiska skrivande, befinner sig i en
planeringsfas. En projektledare kommer att anställas vid
Institutionen för språkstudier. I planeringen ingår hittills
idéer om workshops, stöd till lärare, sommarkurser samt
andra intensivkurser för studenter. Ytterligare förslag
kan förmedlas via Marlene Johansson Falk.

5.

Särskild satsning: Utvecklade examinationsformer och hybridverkstad för flexibelt
lärande

Eva Svedmark informerar. Den särskilda satsningen på
utvecklade examinationsformer och hybridverkstad för
flexibelt lärande befinner sig i ett inledningsskede.
Arbetet med hybridverkstaden föreslås ha tre delprojekt:
1.
2.
3.

Organisation för klassrumsnära stöd
Erfarenhetsuppbyggnad och prövande
verksamhet
Kunskapande och omvärldsbevakning

Mål och syfte med satsningen på utvecklade
examinationsformer föreslås vara: Genom planerade
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utbildningsinsatser på både institutions- och
fakultetsnivå ämnar detta projekt att höja kunskapsnivån
inom hela lärarkåren gällande val av examinationsform
samt relationen mellan förväntade studieresultat (FSR)
och rättssäker examination. Ytterligare ett mål är att
(kollegialt) utforska och utveckla nya
examinationsformer i anslutning till den pågående
digitaliseringen av undervisning.
USR tillstyrker förslagen.
6.

European Universities Initiative

Ingrid Svensson och Agneta Hånell Plamboeck
informerar. De ger en bakgrund till EUI, ett EU-initiativ
inom utbildningsområdet.
Elva svenska lärosäten deltar i redan befintliga allianser.
Vid Umeå universitet har diskussioner förts om
alternativen att antingen ingå i en befintlig allians eller
en helt ny. Ett antal lärosäten har vidtalats och visat
intresse för en allians med Umeå universitet.
Gemensamma faktorer är att det är bredduniversitet
belägna i medelstora städer och som har god förankring i
sina respektive regioner.
USR förordar det senare alternativet. För att kunna bistå
med information och förankring av initiativet önskar
fakulteterna en beskrivning, dels av något redan
befintligt samarbete, dels av vad institutionerna
förväntas bidra med.
Ingrid Svensson tar gärna emot tips på lärosäten i östra
Europa som skulle kunna vara lämpade för alliansen.

7.

Prioritering av IT-relaterade satsningar inför
budget 2023-2025

Ali Foroutan och Niklas Lundgren föredrar ärendet.
I utsänt underlag finns beskrivning av processen för
prioritering av IT-relaterade satsningar inför budget
2023-2025, tidplan samt tidigare identifierade behov.
USR tillstyrker ITS förslag att så snart som möjligt för
utreda och samordna aktuella processer för Selma,
RLMS och Canvas för att därefter kunna prioritera och
fatta beslut om ett samlat projekt inom detta område.
Sista dag för samtliga strategiska råd att inkomma med
underlag till RådIT är den 14 januari. USR behöver
således göra sin prioritering och fastställa sitt underlag
vid nästkommande möte den 22 december.
Om fakulteterna/Lärarhögskolan har ytterligare behov att
framföra, utöver de som ingår i utsänt underlag, ska
fakulteterna/ Lärarhögskolan fylla i avsedd mall och
skicka till Åsa Rudehäll senast den 10 december.
Mall skickas ut med minnesanteckningarna.
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8.

Information om planerade förändringar i
utbildningsutbud

Fakulteter/LH har inget att informera om avseende
planerade förändringar i utbildningsutbud.

9.

Inrättande av utbildning – Masterprogram i
tillämpad kulturvetenskap

Marlene Johansson Falk föredrar ärendet.
USR tillstryker ansökan om att inrätta Masterprogram i
tillämpad kulturvetenskap.

10.

Information från Antagningsrådet och
Examensrådet

Nils Eriksson har inget att informera om från
Antagningsrådet. Avseende Examensrådet, se punkt 11.

11.

Revidering av lokal examensordning

Staffan Schedin föredrar ärendet.
Umeå universitets lokala examensordning kräver för
närvarande för samtliga yrkesexamina på avancerad
nivå, inklusive lärarexamina, att hela examensarbetet (30
hp) ska vara på avancerad nivå. För lärarexamina tillåter
högskoleförordningen två examensarbeten om 15 hp
vardera, där det ena inte behöver vara på avancerad nivå.
Examensrådet förordar därför, efter önskemål från
Lärarhögskolan, en revidering av den lokala
examensordningen enbart gällande lärarexamina, detta bl
a för att underlätta för studenter att byta från andra
lärosäten till lärarutbildningar vid Umeå universitet.
Examensrådet förespråkar också ett förtydligande av
begreppet ”kandidatexamensnivå” i lokala
examensordningen.
USR tillstyrker båda förslagen.

12.

13.

Uppföljning och implementering av
kvalitetssystemet
a) UKÄ:s lärosätesgranskning

a) Heidi Hansson informerar om att UKÄ den 2 nov
beslutade att ge Umeå universitet omdömet Godkänt
kvalitetssäkringsarbete. Heidi Hansson tackar alla för ett
väl genomfört arbete med granskningen.

Umanista – ett universitetsgemensamt
intresse?

Marlene Johansson Falk informerar Humanistiska
fakultetens projekt Humanista och önskar få
fakulteternas återkoppling på huruvida det finns ett
universitetsgemensamt intresse för verksamheten.
Fakulteterna tar med sig frågan och återkopplar vidare
till Marlene Johansson Falk.

14.

USR i december och januari

Heidi Hansson informerar om att USR:s sammanträde i
december är flyttat till den 22 dec kl 12-15. USR:s möte
den 20 jan kommer att hållas digitalt.

15.

Övriga frågor

En arbetsgrupp har utarbetat ansökan om medel för
utveckling av distansutbildning till UHR. Arbetsgruppen
har samordnats av UPL och har bl a haft fakultetsrepresentation.
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USR förespråkar Studentcentrum som projektägare. USR
tillstyrker därutöver att ansökan efter vissa justeringar
går till rektor för beslut och därefter skickas in till UHR.

Närvarande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nils Eriksson
Anna Fahlgren
Fredrik Georgsson
Heidi Hansson (ordf)
Hanna Harrysdotter
Marlene Johansson Falk
Anna Larsson
Kristina Lejon
Anna Lindqvist
Matilda Munter
Tine Riklund
Åsa Rudehäll (sekr)
Staffan Schedin
Ann-Louise Silfver
Sara Sjöstedt de Luna
Eva Svedmark
Birgitta Wilhelmsson

Frånvarande
1.

Ann-Catrine Eriksson
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