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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Föredragande 

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

Särskilt välkommen hälsas de nya 

studentrepresentanterna samt prodekan Marlene 

Johansson Falck. Presentationsrunda. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Information 

 

a) Rådets sammansättning - adjungeringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Återkoppling – om bildkommunikation 

 

 

 

 

 

 

c) Återkoppling - ansökningar om 

distansutbildningsmedel för 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Återkoppling - önskemål om seminarium 

 

 

 

 

 

 

 

a) Heidi Hansson påminner om rektors beslut om fasta 

adjungeringar i USR. Beslutet innebär att en 

utbildningsledare eller motsvarande per 

fakultet/Lärarhögskolan, föreståndaren för UPL samt en 

representant för Planeringsenhetens kvalitetsfunktion, är 

fast adjungerade till USR.  

 

Heidi Hansson påminner också om minnesanteckning 

från USR:s möte den 12 maj där Heidi Hansson med 

hänsyn till rådets storlek samt behov av kontinuitet 

förespråkade att rådets ledamöter inte ska företrädas av 

suppleanter. I stället ber hon rådets deltagare att i högre 

grad verka för informationsöverföring inom respektive 

verksamhet. 

 

b) Medicinska fakulteten har framfört synpunkter på 

Umeå universitets bildkommunikation i samband med 

terminsstarten. Universitetsledningen har fört en dialog 

med kommunikationschefen om bildvalet. 

Kommunikationsenheten har också bjudits in till USR:s 

internat i november. 

 

c) Heidi Hansson informerar om fakulteternas inkomna 

ansökningar om medel för distansutbildning. 

Ansökningarna uppgår totalt till ca 7,2 miljoner kronor. 

Det belopp som Umeå universitet förväntas erhålla för 

2022 är ca 5 miljoner kronor. En prioritering bland 

ansökningarna måste således ske innan rektor fattar 

beslut om fördelning. Heidi Hansson förordar att hon 

genomför prioriteringarna efter samråd med 

fakulteternas/LH:s ledamöter i USR.  

 

USR tillstyrker förslaget. 

 

d) Vid USR den 23 juni framfördes ett önskemål om 

seminarium på temat svåra studentfall där studenter 

uppträder aggressivt och/eller ibland hotfullt mot såväl 

varandra som mot personal. Heidi Hansson har fört 

önskemålet vidare till Personalenheten. Hon informerar 
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e) Rapport: Undervisning i Covidtider - 

erfarenheter från Umeå universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) UHR-projekt - kommande utlysning medel 

för utveckling av kvalitet i undervisning 

också om att ett SPA-seminarium på samma tema 

kommer att genomföras under hösten. 

 

e) Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd har 

på rektors uppdrag följt upp hur lärare anser att 

undervisningen fungerat under pandemin. Eva Svedmark 

har tidigare informerat om resultatet av uppföljningen. 

Nu finns även en rapport sammanställd. Rapporten har 

distribuerats till USR med dagens möteshandlingar. 

 
Eva Svedmark informerar också om det Learning Lab för 

hybridundervisning som Akademiska hus ska uppföra på 

campus.  

 

f) Eva Svedmark informerar om att UHR:s utlysning för 

utveckling av kvalitet i undervisning kommer den 13 

september och omfattar ca 12 miljoner kronor. 

4.  Revidering av regel för salstentamen Robyn Schimmer föredrar ärendet. 

 

Universitetsservice har under våren utarbetat en 

revidering av styrdokumentet Regler för salstentamen. I 

uppdraget har också ingått att slå samman regeln med 

styrdokumentet Handläggningsordning för salstentamen.  

 

USR ger återkoppling på förslaget på nytt styrdokument 

som senare kommer att gå på remiss inom universitetet. 

5.  Inför prioritering av IT-relaterade behov 

budgetåret 2023 

Ali Foroutan-Rad, Niklas Lundgren föredrar ärendet. De 

önskar följa upp dialogen om IT-prioriteringar som 

fördes med USR den 23 juni samt få återkoppling på om 

USR anser att något behöver utredas inför det fortsatta 

prioriteringsarbetet.  

USR tillstyrker den bedömning som ITS har gjort i 

utsänt underlag.  

USR föreslår att även UPL-rådet bör användas för 

beredning av olika IT-behov, i synnerhet de som rör e-

lärande. Också frågan om lärarportal samt 

kursrapportsystem skulle behöva beredas ytterligare. 

Heidi Hansson föreslår att även gruppen 

utbildningsledare används som bollplank i 

beredningsarbetet. 

6.  Handläggningsordning för uppdragsutbildning Kerstin Reinholdsson föredrar ärendet. Enheten för 

forskningsstöd och samverkan har under våren utarbetat 

en revidering av styrdokumentet Handläggningsordning 

för uppdragsutbildning vid Umeå universitet.  

 

USR har inga synpunkter styrdokumentet och tillstyrker 

därför att det går på remiss inom universitetet. 

7.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Ann-Catrine Eriksson informerar om att Lärarhögskolan 

har inkommit till Examensrådet med ett önskemål om en 
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ändring i den lokala examensordningen. En arbetsgrupp 

är tillsatt för att utarbeta ett förslag. Ann-Catrine 

Eriksson föreslår att förslaget presenteras för USR i 

november och att USR utgör remissinstans innan 

förslaget går till rektor för beslut.  

 

USR tillstyrker förslaget. 

8.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 
Humanistiska fakulteten planerar ett program på 

avancerad nivå riktat mot studenter som läst kandidat 

inom etnologi, museologi och konst- och bildvetenskap. 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten planerar att inrätta ett 

kandidatprogram i pedagogik. 

9.  Ansökan om inrättande av kandidatprogram i 

matematik 

Staffan Schedin föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 

ansökan om att inrätta kandidatprogram i matematik. 

10.  Ansökan om inrättande av huvudområdet 

polisiärt arbete på avancerad nivå  
Nils Eriksson föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker Samhällsvetenskapliga fakultetens 

ansökan om att inrätta huvudområdet polisiärt arbete på 

avancerad nivå.  

11.  Ansökan om inrättande av magisterprogram i 

polisiärt arbete 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker Samhällsvetenskapliga fakultetens 

ansökan om att inrätta magisterprogram i polisiärt arbete. 

12.  Revidering av utbildningsplaner 

 

a) Masterprogrammet i turism 

 

b) Masterprogrammet i samhällsplanering 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker Samhällsvetenskapliga fakultetens 

ansökan om att revidera utbildningsplanerna för 

Masterprogrammet i turism samt Masterprogrammet i 

samhällsplanering. 

13.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

UKÄ:s pågående granskningar 

 

 

 

Åsa Rudehäll informerar om UKÄ:s pågående 

granskning av Umeå universitets kvalitetssäkringsarbete. 

Bedömargruppens yttrande kommer på delning runt den 

20 september. UKÄ:s beslut förväntas komma under 

andra halvan av oktober. 

 

Avseende UKÄ:s granskning av breddad rekrytering 

kommer bedömargruppens yttrande enligt tidplan på 

delning i december varefter UKÄ fattar beslut i februari 

2022. 

14.  USR:s internat den 10-11 november Heidi Hansson informerar om att internatet planeras att 

hållas på campus. Hon presenterar vilka förslag på 

strategiska frågor som hittills har inkommit: 
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Kvalitetsutveckling genom kursutvärdering (Dan 

Borglund, UPL). 

 

Strategi för utbildningskommunikation (Gunilla 

Stendahl) 

 

Utbildning vid Umeå universitet – var är vi och vart är vi 

på väg? Hur ser vi på att Umu är ett bredduniversitet? 

Hur kan vi tänka nytt genom fakultetsöverskridande 

samarbete? Vad försvårar respektive underlättar?  

 

Former för intern kommunikation? 

 

Hur tar vi tillvara erfarenheterna av undervisning under 

pandemin? 

 

Satsningen på hybridverkstad. 

15.  Övriga frågor 

 

a) Regler och handläggningsordning för 

behandling av personuppgifter i studentarbeten 

 

 

 

 

 

 

b) Satsning på examination och hybridverkstad 

 

 

a) Styrdokumentet Regler och handläggningsordning för 

behandling av personuppgifter i studentarbeten har 

försenats. Universitetsjurist Chatarina Larson har via e-

post återkopplat att den tekniska lösning som var avsedd 

att rekommenderas i styrdokumentet inte kunde 

användas av säkerhetsskäl. Ett annat system utreds nu 

och förhoppningsvis kan detta rekommenderas i stället. 
 

b) Som en del av satsningen av myndighetskapital har 

medel avsatts för examination och hybridverkstad. Eva 

Svedmark informerar om att UPL avser inkomma med 

ett underlag om vad satsningen kan utmynna i och att de 

inför det behöver få fakulteternas inspel. 

 

USR tar upp frågan på nästa möte. 

Närvarande  

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson  

3. Anna Fahlgren  

4. Fredrik Georgsson  

5. Heidi Hansson (ordf)  

6. Marlene Johansson Falk 

7. Anna Larsson  

8. Kristina Lejon  

9. Dani Liljedahl 

10. Anna Lindqvist  

11. Matilda Munter 

12. Tine Riklund 
13. Åsa Rudehäll (sekr)  

14. Staffan Schedin  

15. Ann-Louise Silfver  

16. Sara Sjöstedt de Luna  

17. Eva Svedmark  

18. Birgitta Wilhelmsson  
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