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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.  System för kurslitteratur Petra Svanborg, Universitetsbiblioteket (UB), presenterar 

den förstudie som har genomförts om system för 

kurslitteratur (RLMS). 

 

Förstudien omfattar en behovsinventering som visar på 

önskemål om ett systemstöd som inte finns idag. Behovet 

stärks då det system som ska ersätta Selma ca 2025 inte 

kommer att ha ett tillräckligt bra systemstöd för 

kurslitteratur. Ett RLMS skulle kunna integreras sömlöst 

med Canvas vilket ger flexibilitet och effektivitet för både 

lärare, studenter och bibliotekarier på UB. 

 

Arbetsgruppen önskar USR:s synpunkter på hur den kan 

arbeta vidare med frågan.  

 

USR ser positivt på införandet av ett RLMS och menar att 

frågan även fortsättningsvis bör drivas av UB. 

4.  Presentation av WHO-projektet Elin Petersson, Studentcentrum, informerar om projektet 

WHO VMH-ICS, ett internationellt forskningsprojekt som 

syftar till att systematiskt kartlägga studenters mående och, 

baserat på detta, utveckla kvalitetssäkrade insatser till 

studenter med behov. Projektet startade 2012 och omfattar 

idag ett 30-tal länder och för närvarande sex svenska 

lärosäten. 

 

Vid Umeå universitet finns ett rektorsbeslut om att delta i 

projektet från och med vårterminen 2021. Enkäten skickas 

ut via mejl till programstudenter på termin 1 den 12 april. 

En kommunikationsplan för enkätundersökningen kommer 

att upprättas. 

 

USR lämnar synpunkter och noterar i övrigt 

informationen. 

5.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Ann-Catrine Eriksson har inget att informera om från 

Examensrådet. 

 

Nils Eriksson informerar från Antagningsrådet: Den årliga 

revideringen av antagningsordningen har påbörjats. En 

förändring som diskuteras är att Umeå universitet tar bort 

möjligheten till avsteg från gängse urvalsgrunder på grund 

av svårigheten med att göra rättssäkra bedömningar av 

ansökningar som kommer in. 
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6.  Utlysning av medel för stärkt 

distansutbildning  

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 informerar om att i enlighet med USR:s 

förslag pågår arbetet med att fördela delar av medlen 

genom en intern utlysning. Delar av medlen kommer 

också att användas för information och marknadsföring av 

befintlig distansutbildning, såväl programutbildning som 

fristående kurser, i enlighet med USR:s förslag. 

 

Heidi Hansson lyfter frågan om hur rektors beslut om 

fördelning av de utlysta medlen ska beredas om 

ansökningarna överstiger det utlysta beloppet. Heidi 

Hansson föreslår att hon tillsammans med USR:s pro- och 

vicedekaner utgör beredningsgrupp. 

 

USR tillstyrker förslaget. 

7.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 
Samhällsvetenskaplig fakultet kommer att inkomma med 

en ansökan om inrätta huvudområdet polisiärt arbete på 

avancerad nivå. 

8.  Avveckling av Masterprogrammet i 

beräkningsteknik 

Staffan Schedin föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker att Masterprogrammet i beräkningsteknik 

avvecklas. 

9.  Inför UKÄ:s utvärdering av breddad 

rekrytering – påbörjad SWOT-analys. 

Diskussion om exempel till självvärdering.  

Fredrik Georgsson och Åsa Rudehäll föredrar ärendet. De 

informerar om det pågående arbetet med självvärderingen 

som ska ingå i UKÄ:s utvärdering av breddad rekrytering. 

I självvärderingen ska Umeå universitet redogöra för max 

fem exempel. Baserat på de underlag som inkommit från 

fakulteter, Lärarhögskolan och vissa stödfunktioner har 

följande förslag på exempelområden tagits fram: 

 

1. Nät- och distansundervisning 

2. Riktade åtgärder 

3. Kommunikation och marknadsföring 

4. Tidiga stödinsatser 

 

Fakulteter och Lärarhögskolan kommer att beredas 

möjlighet att föreslå utbildningar som kan ingå 

exempelområde 1. 

 

USR tillstyrker förslaget på exempelområden. 

 

Självvärderingen ska också omfatta en SWOT-analys. 

Arbetet med denna har påbörjats av Planeringsenheten 

tillsammans med fakulteternas utbildningsledare. USR 

kommer att beredas möjlighet att komplettera och lämna 

synpunkter på analysen. 
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10.  Uppföljning av indikatorn Kvalitetssystem 

för utbildning – förslag på yttrande från 

USR 

Av Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet framgår 

att de strategiska råden för utbildning, forskning respektive 

administration ansvarar för att genom indikatorer eller på 

annat sätt följa och analysera utvecklingen av 

universitetets verksamhet. Vidare anges att indikatorerna 

följs upp på universitetsgemensam nivå och analyseras av 

de strategiska råden. USR ska rapportera sin analys senast 

15 mars 2021. 

 

Heidi Hansson redogör för det förslag till yttrande som 

tillställts USR. 

 

USR tillstyrker förslaget. 

11.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Insamling av studentinformation 

 

 

 

 

b) UKÄ:s platsbesök den 17 mars 

 

 

 

a) Fredrik Georgsson informerar. Fakulteterna och 

Lärarhögskolan har erbjudits att nominera personer till en 

arbetsgrupp för att utveckla informationsinhämtning från 

studenter. Nomineringar ska vara inkomna senast 12 mars. 

 

b) Åsa Rudehäll informerar om program och deltagare vid 

UKÄ:s platsbesök den 17 mars. 

12.  Tillgänglighetsdirektivet En arbetsgrupp har på uppdrag av SUHF analyserat lagen 

om offentlig tillgänglighet och dess tillämpning på 

lärplattformar. SUHF:s rekommendationer kommer inom 

kort på remiss till lärosätena. 

 

Lärare har i dialog med fakultetsledningarna uttryckt oro 

över vad textningen av filmer och annat 

föreläsningsmaterial medför i form av extraarbete. 

 

Heidi Hansson understryker vikten av att fakulteterna i 

sina interna remissvar lyfter fram de utmaningar som 

finns. 

13.  Nobelpriset – fortsatt arbete och 

prioriteringar 

Heidi Hansson informerar. 

 

Ledningsrådet har diskuterat hur Umeå universitet kan 

använda Nobelpriset till Emmanuelle Charpentier för att 

stärka universitetet. Rådet tog fram förslag på aktiviteter 

och åtgärder vilka bland annat USR har ombetts att 

prioritera och konkretisera. 

 

USR uttrycker vikten av att långsiktigt kommunicera och 

tydliggöra Nobelpriset till Emmanuelle Charpentier och att 

det bör ges större synlighet på webben och i annat 

informationsmaterial. USR framför också att den 

upptäckta gensaxen inrymmer frågor som rör hela bredden 

av universitetets utbildningar och att detta bör beaktas i det 

fortsatta arbetet. 

14.  Övriga frågor 

 

a) Digitala rum för studenter 

 

 

a) Eva Svedmark informerar om hur Zoom kan användas 
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b) Utbildning post-pandemi 

 

 

 

 

 

 

c) Publicering av kursutvärderingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Höstterminen 2021 

för att skapa ständigt öppna digitala mötesrum för 

studenter vid en kurs. 

 

b) Ann-Louise Silfver föreslår att USR vid ett kommande 

möte diskuterar frågan om utbildning postpandemi, till 

exempel vilka andra förväntningar som kan finnas då 

jämfört med tidigare och hur universitetet bör tänka om 

olika utbildnings- och undervisningsformer. USR 

instämmer i förslaget. 

 

c) Sara Sjöstedt de Luna föreslår att USR vid ett 

kommande möte diskuterar tillgängliggörandet av 

kursutvärderingar och vad universitetet kan göra för att 

underlätta för studenter att hitta kursutvärderingar. 

Kristina Lejon erbjuder sig att då informera om 

Medicinska fakultetens handläggningsordning för 

kursutvärdering där detta inkluderats. USR instämmer i 

förslaget. 

 

d) Heidi Hansson informerar om att rektors beslut om 

nuvarande restriktioner sannolikt kommer att förlängas till 

att omfatta även 2021 års sommarkurser. Bland annat 

vaccinationsläget avgör vad som kommer att gälla för 

höstterminen. 

 

 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson 

3. Anna Fahlgren 

4. Fredrik Georgsson 

5. Heidi Hansson (ordf) 

6. Anna Larsson, fr o m punkt 3 

7. Kristina Lejon 

8. Anna Lindqvist 

9. Torkel Molin 

10. Åsa Rudehäll (sekr) 

11. Staffan Schedin 

12. Ann-Louise Silfver 

13. Sara Sjöstedt de Luna  

14. Eva Svedmark 

15. Birgitta Wilhelmsson 

 

Frånvarande 
1. Victoria Glyssner 

2. Eleonora Hedin 
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