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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar
Ärende

Kommentar

1.

Ordförande öppnar mötet

Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet.

2.

Föregående mötes minnesanteckningar

USR diskuterar föregående mötes ärende Verktyg för att
underlätta digitalt samarbete. USR ber Kristina Lejon
och Sara Sjöstedt de Luna att ta ärendet med sig tillbaka
till Rådit och framföra att USR inte känner sig nöjda
med det verktyg som föreslås och att USR önskar att
frågan utreds vidare.
Ad acta.

3.

Information från Antagningsrådet och
Examensrådet

Ann-Catrine Eriksson och Nils Eriksson har inget att
informera om från råden.

4.

Fördelning av medel för stärkt
distansutbildning - information (se länk)

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 13
januari att nya medel kommer att tilldelas för att stärka
distansutbildningen, öka möjligheterna till
verksamhetsförlagd utbildning på distans och utveckla
goda samverkansformer för verksamhetsförlagd
utbildning. Totalt fördelas 30 miljoner kronor 2021
varav Umeå universitet får 5 miljoner.
Heidi Hansson önskar USR:s syn på hur medlen ska
fördelas internt och för vilka syften.
USR föreslår att en del av medlen fördelas genom en
intern utlysning. USR föreslår också att en del av medlen
används för information och marknadsföring av befintlig
distansutbildning, såväl programutbildning som
fristående kurser.
Ytterligare förslag skickas till Heidi Hansson senast 1
feb.

5.

Information om planerade förändringar i
utbildningsutbud

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kommer att
inkomma med en anhållan om avveckling av
Masterprogrammet i beräkningsteknik på grund av
alltför lågt söktryck.

6.

a) Inrättande av huvudområdet
landskapsarkeologi på avancerad nivå

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet.
USR tillstyrker

b) Inrättande av masterprogram i
landskapsarkeologi och miljöarkeologi

a) inrättande av huvudområdet landskapsarkeologi på
avancerad nivå, samt
b) inrättande av masterprogram i landskapsarkeologi och
miljöarkeologi.
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7.

Kompetensförsörjning i regionen

Anna Mannelqvist föredrar ärendet.
Många parter i regionen har i uppdrag att arbeta med
kompetensförsörjning och det finns stora önskemål om
samarbete med Umeå universitet. Förfrågningar
inkommer ibland av allmän karaktär, ibland mer riktade.
Det kan finnas behov av ökad samordning för att få bästa
möjliga kvalitet och smidighet i samverkan för både
universitetet och den externa parten.
USR förespråkar att specifika förfrågningar
vidarebefordras till relevant institution via respektive
fakultet och att mer strategiska diskussioner förs centralt.
USR betonar, liksom i punkt 4 ovan, vikten av att samlat
informera om och marknadsföra det redan befintliga
breda och stora utbudet av flexibel utbildning, inklusive
distansutbildning, vid Umeå universitet

8.

Inför UKÄ:s utvärdering av breddad
rekrytering – USR:s inspel om arbetssätt

Åsa Rudehäll och Fredrik Georgsson efterfrågar USR:s
synpunkter på arbetsprocessen i den förestående.
utvärderingen av breddad rekrytering
USR önskar tydlighet i vad som förväntas och vilka som
ska bidra. Utbildningsledarna kan fungera som bollplank
och utgöra länk till institutionerna om ytterligare
kompetens behövs.

9.

Inför uppföljning av indikatorn
Kvalitetssystem för utbildning - förslag på
tillvägagångssätt

Heidi Hansson föredrar ärendet. Hon föreslår att dels den
kvalitetsrapport som lämnas till och fastställs av
universitetsstyrelsen i juni, dels den självvärdering som
ingår i lärosätesgranskningen, ska utgöra underlag för
den analys som USR ska göra.
USR instämmer i förslaget och föreslår att
kvalitetsrapporten framgent i stället bör överlämnas till
och fastställas av universitetsstyrelsen efter de
framåtsyftande kvalitetsdialogerna som hålls i december.
Detta för att rapporten i högre grad ska vara
synkroniserad med uppföljning av indikatorn
Kvalitetssystem för utbildning i Umeå universitets
verksamhetsplan.

10.

Uppföljning och implementering av
kvalitetssystemet
a) Utvärdering av det nationella
kvalitetssäkringssystemet - rapport

Planeringsenheten

a) Fredrik Georgsson informerar om resultatet av den
utvärdering som Faugert & Co genomförde 2019-2020
för att undersöka effekterna av det nationella
kvalitetssäkringssystemet samt att ge rekommendationer
till UKÄ om hur kvalitetssäkringssystemet kan
utvecklas. Umeå universitet var ett av de lärosäten som
besöktes av Faugert & Co och företrädare för olika
verksamheter intervjuades. Rapporten från Faugert &
Co, inklusive en sammanfattning av resultatet, finns på
webben.
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11.

Plan för klimat och hållbar utveckling

Hans Wiklund deltar.
Utkastet till de delar i den kommande planen för klimat
och hållbar utveckling som berör utbildning och
studenter diskuteras. USR ställer sig i stort positivt till
formuleringarna i utkastet, men framför att samtliga tre
hållbarhetsbegrepp – social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet – bör användas explicit och genomgående i
planen.
USR framför också önskemål om att samla goda
exempel och bättre framhålla Umeå universitets
ambitioner inom hållbarhetsområdet på webben.
Planen kommer inom kort att gå ut på remiss.

12.

Övriga frågor

Ann-Louise Silfver efterlyser övriga fakulteters
erfarenheter av Kommunikationsenhetens planering inför
Öppet hus då det inom Samhällsvetenskapliga fakulteten
har framförts önskemål om bättre framförhållning.
USR föreslår att respektive fakulteter förmedlar
önskemålet till kanslicheferna och ber dem diskutera
vidare med Kommunikationsenheten.
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