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Ärende  Kommentar/åtgärd 

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

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Insatser för att stärka studenters språkförmåga Erik Lindenius och Erika Sturk presenterar det treåriga 

projektet Skrivum. Projektets syfte är  

 

att ge kunskaper om skrivdidaktiska perspektiv och 

inspirera Umeå universitets lärare att i undervisningen 

stärka studenterna inom såväl akademiskt som 

yrkesrelaterat skrivande.  

 

Det kortsiktiga målet för projektet är att erbjuda 

verkstäder för universitetslärare inom 

programutbildningar. Verkstäderna alterneras mellan 

terminerna där höstterminen riktas mot lärarut-

bildningarna och vårterminen mot 7-10 andra 

programutbildningar vid Umeå universitet.  

 

Fakulteterna är positiva till projektet såsom det 

beskrivs i projektplanen. USR rekommenderar att 

fakulteterna får i uppdrag att identifiera ett första urval 

av utbildningsprogram och informera projektledningen 

om urvalet. Erik Lindenius kommer att kontakta 

utbildningsledarna i ärendet. 

 

USR rekommenderar att verksamheten, efter projektets 

avslut, övertas av UPL. 

4.  Fortsatt arbete med breddad rekrytering Ann Sörlin, vice ordförande i UKÄ:s bedömargrupp, 

inleder och ger sin syn på hur Umeå universitet kan 

fortsätta och utveckla sitt arbete med breddad 

rekrytering. Hon föreslår bland annat att varje 

fakultet/LH får i uppdrag att välja ut två 

utbildningsprogram med någon form av 

snedrekrytering och utarbeta tillhörande 

handlingsplaner. Handlingsplanerna resurssätt, 

genomförs och utvärderas. 

 

Ann Sörlin förmedlar även några goda exempel från 

andra lärosäten, bland annat Karlstad universitets 

handlingsplan för breddad rekrytering, Högskolan i 

Gävle som integrerat breddad rekrytering i sitt 

kvalitetssystem samt Röda Korset högskolas satsning 

för att locka utlandsfödda män till 

sjuksköterskeutbildning.  
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USR finner Ann Sörlins förslag intressanta och föreslår 

att USR återupptar diskussionen på nästa möte. 

5.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Nils Eriksson informerar om att universitetsstyrelsen 

har fastställt ny antagningsordning för Umeå 

universitet.   

6.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Inga förändringar i utbildningsutbud planeras. 

7.  Ansökan om inrättande av 

Specialistsjuksköterskeprogram med 

inriktning mot hjärtsjukvård, 60 hp 

Anna Fahlgren föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker förslaget om att inrätta 

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot 

hjärtsjukvård, 60 hp. 

8.  Ansökan om inrättande av Masterprogram i 

medicinsk teknik, 120 hp, samt huvudområde 

medicinsk teknik 

Anna Fahlgren föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker förslaget om att inrätta huvudområdet 

medicinsk teknik samt Masterprogram i medicinsk 

teknik, 120 hp. USR rekommenderar dock att 

Medicinska fakulteten undersöker alternativa 

översättningar av benämningen på huvudområdet och 

programmet. 

 

Medicinska fakulteten kommer efter en tid att 

utvärdera de förkunskapskrav som ställs för antagning 

till programmet. 

9.  Ansökan om inrättande av 

Civilingenjörsprogram i teknisk kemi 

Staffan Schedin föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker förslaget om att inrätta Civilingenjörs-

program i teknisk kemi. 

10.  Ansökan om inrättande av Internationella 

ekonomprogrammet, 180 hp 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker förslaget om att inrätta Internationella 

ekonomprogrammet, 180 hp. 

11.  Ansökan om inrättande av Masterprogrammet 

i sociologi, 120 hp 
Nils Eriksson föredrar ärendet. 

 

USR tillstyrker förslaget om att inrätta Master-

programmet i sociologi, 120 hp. 

12.  Uppdrag om öppen nätbaserad utbildning för 

klimatomställning 

Heidi Hansson föredrar ärendet. 

 

Regeringen har gett Umeå universitet tillsammans med 

sju andra lärosäten i uppdrag att ta fram och erbjuda ett 

samordnat utbud av öppen nätbaserad utbildning som 

kan stödja samhällets klimatomställning. Utbildningen 

ska i första hand rikta sig till yrkesverksamma.  

 

Utbildningen ska erbjudas med start under 2022, men 

utformas så att den även kan erbjudas under 

kommande år. För uppdragets genomförande får 

universiteten vardera rekvirera högst 1,9 miljoner 

kronor senast den 30 november. Universiteten ska 
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senast den 25 januari 2023 redovisa resultatet av 

arbetet till regeringen. I redovisningen ska bland annat 

ingå vilka resurser som skulle krävas för att kunna 

erbjuda motsvarande utbud även under åren 2023-

2024. 

 

Uppsala universitet har i uppdrag att samordna 

lärosätenas arbete så att ett allsidigt utbildningsutbud 

tas fram och erbjuds. Varje lärosäte har ombetts utse en 

kontaktperson. Åsa Rudehäll är kontaktperson för 

Umeå universitet. Uppsala universitet avser kalla 

samtliga kontaktpersoner till ett uppstartmöte den 18 

augusti. Frågor som ska besvaras av respektive lärosäte 

i samband med mötet: 

 

• Vilket utbud av korta kurser och öppen nätbaserad 

utbildning erbjuder ert lärosäte idag? Vilka 

plattformar använder ni för att för att nå ut? 

• Vilka av dessa kurser skulle ni kunna ge som 

öppen nätbaserad utbildning under hösten 2022? 

• Vilka är fakultetens/vårt lärosätes fokus- och 

styrkeområden när det gäller klimatomställning? 

• Vad önskar ni skapa och utveckla framöver? Både 

utifrån form och fokusområden 

 

Heidi Hansson uppdrar till fakulteterna och 

Lärarhögskolan att senast 15 augusti inkomma med 

förslag på svar på ovanstående frågor samt förslag på 

vad fakulteten/LH kan bidra med. En arbetsgrupp bör 

därefter tillsättas för att hantera frågan. 

 

En sammanställning av några andra lärosätens utbud av 

MOOC:ar har tillsänts USR. Sammanställningen visar 

att utbudet spänner från bredare kurser till mer 

specialiserade kurser.   

13.  Livet efter utvärderingarna Under perioden 2019-2021 har samtliga 

lärarutbildningar vid Umeå universitet granskats av 

UKÄ och samtliga har idag omdömet ”Hög kvalitet”. 

 

Anna Lindqvist och Birgitta Wilhelmsson berättar om 

lärdomar och erfarenheter, olika kvalitetshöjande 

åtgärder som vidtagits med anledning av 

utvärderingarna samt vad som varit viktigt för ett 

fortsatt engagemang för kvalitetsarbetet. 

14.  Övriga frågor Kristina Lejon informerar om att Medicinska 

fakulteten i samarbete med UPL har påbörjat ett arbete 
med kompetensutveckling inom hållbar utveckling för 

fakultetens alla lärare. 

 

Närvarande  

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson  
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3. Anna Fahlgren  

4. Fredrik Georgsson  

5. Heidi Hansson (ordf) 

6. Marlene Johansson Falk 

7. Kristina Lejon  

8. Anna Lindqvist 

9. Åsa Rudehäll (sekr)  

10. Staffan Schedin 

11. Ann-Louise Silfver  

12. Sara Sjöstedt de Luna  

13. Eva Svedmark  

14. Birgitta Wilhelmsson  

 

Frånvarande 

1. Hanna Harrysdotter  

2. Tine Riklund 

3. Gustav Sundqvist 
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