Minnesanteckningar
Utbildningsstrategiska
rådet

2022-02-24
Sid 1 (5)

2020

Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar
Ärende

Kommentar

1.

Ordförande öppnar mötet

Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet.

2.

Föregående mötes minnesanteckningar

Ad acta.

3.

AI Competence for Sweden

Helena Lindgren och Karin Danielsson informerar.
Under 2018-2021 har arbetsgruppen för AI Competence
for Sweden vid Umeå universitet arbetat med
fakultetsövergripande satsningar inom grundutbildningen
samt korta kurser för yrkesverksamma. Arbetsgruppen
anordnar en workshop för lärare och forskare den 25
mars för att summera vad som gjorts och diskutera hur
AI-kompetens kan förstärkas vid Umeå universitet.
Helena Lindgren och Karin Danielsson redogör också för
andra resultat och effekter av arbetsgruppens arbete.
I dagsläget finns ingen finansiering säkrad för AI
Competence for Sweden för år 2022 från regeringen.
Helena Lindgren och Karin Danielsson önskar därför
USR:s syn på om den fakultetsöverskridande
arbetsgruppen vid Umeå universitet ska finnas kvar eller
inte.
USR tar inte ställning i frågan men menar att
utgångspunkten är att det AI-anknutna
utbildningsutbudet så snart som möjligt integreras i
ordinarie utbud och att arbetet när det är moget bör
drivas från institutionsnivån. USR ber också om en
förteckning över AI-engagerade nyckelpersoner vid
institutionerna.

4.

Uppföljning av indikatorn Kvalitetssystem för
utbildning

Per Nilsson deltar. Heidi Hansson föredrar ärendet.
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 har att följa
upp indikatorn Kvalitetssystem för utbildning och rådet
ska rapportera sin analys senast 15 mars 2021.
Heidi Hansson redogör för det förslag till yttrande som
tillställts USR. USR tillstyrker yttrandet med tillhörande
analys och uppdrar till Heidi Hansson att överlämna det
till rektor.
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5.

Umeå universitets verksamhetsplan för åren
2023-2025

Arbetet med att revidera Umeå universitets
verksamhetsplan för åren 2023-2025 har inletts och
samordnas av en arbetsgrupp på Planeringsenheten.
Uppföljningen av indikatorer, se punkt 5, är en del av
detta arbete. Per Nilsson informerar om process och
tidplan.
USR bereder frågan vidare på sammanträdet den 12 maj.
Inför mötet uppdrar Heidi Hansson till fakulteterna och
Lärarhögskolan (LH) att ta ställning till de
inriktningar/aktiviteter som i dag finns angivna under
temat Utbildning av hög kvalitet i verksamhetsplanen för
2020-2022. Om nuvarande inriktningar/ aktiviteter stå
kvar, hur ska USR arbeta med utveckling och
uppföljning av dessa? Ska någon/några av
inriktningarna/aktiviteterna tas bort och ersättas med
annan/andra?
En preliminär avstämning av fakulteternas och LH:s
inställning görs på USR:s möte den 31 mars. Ett
skriftligt underlag med fakultetens/LH:s synpunkter och
förslag skickas till Åsa Rudehäll senast 28 april. Även
studenternas synpunkter är önskvärda.

6.

European Universities Initiative, EUI

Heidi Hansson informerar om arbetet med ansökan om
att bilda en allians inom European Universities Initiative.

7.

Information om planerade förändringar i
utbildningsutbud

Medicinska fakulteten planerar en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot
hjärtsjukvård.
Lärarhögskolan kommer att erbjuda Yrkeslärarprogrammet i Skellefteå med utbildningsstart våren
2023.
Samhällsvetenskapliga fakulteten gör det första intaget
på Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet hösten 2022.
Fakulteten har efter beslut av rektor inrättat
Kandidatprogrammet i pedagogik samt Magisterprogrammet i polisiärt arbete.

8.

Information från Antagningsrådet och
Examensrådet

Nils Eriksson informerar från Antagningsrådet som
föreslår att krav på grundläggande behörighet alltid bör
anges per automatik. USR tillstyrker förslaget.
Ann-Catrine Eriksson har inget att informera om från
Examensrådet.

9.

Uppföljning och implementering av
kvalitetssystemet
a) Återkoppling från UKÄ:s
återföringskonferens

a) Heidi Hansson, Fredrik Georgsson och Åsa Rudehäll
deltog på Universitetskanslersämbetets
återföringskonferens med anledning av den genomförda
lärosätesgranskningen. Dagen varvades med
gruppdiskussioner, paneldiskussioner samt en
föreläsning om tillitsbaserad uppföljning.
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b) Kommande kvalitetsdialoger

10.

b) Under april/maj hålls uppföljningsdialoger inklusive
kvalitetsdialoger med fakulteter, LH, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen. Anvisningar
kommer att skickas ut av möteshandläggaren i särskild
ordning. Heidi Hansson informerar dock att
kvalitetsdialogen för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå kommer att omfatta
-

De självskattningar som ska göras av tre av
kvalitetssystemets centrala aktiviteter i enlighet
med Instruktion för uppföljning av verksamhet
och ekonomi för år 2021.

-

Planerade åtgärder med anledning av den i
lärosätesgranskningen ej uppfyllda
bedömningsgrunden 3.6 Lärosätet säkerställer
att granskningsresultat publiceras och att
åtgärder som planeras eller genomförs för att
förbättra och utveckla utbildningarna
kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med
relevanta intressenter.

-

Audit (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

c) Audit – Samhällsvetenskapliga fakultetens
åtgärdsplan

c) Ann-Louise Silfver redogör för Samhällsvetenskapliga
fakultetens hantering av den genomförda auditen samt de
viktigaste erfarenheterna.

d) Audit – Medicinska fakulteten

d) Audit av Medicinska fakulteten bör påbörjas under
2022. Planen bör vara att tillsätta en auditgrupp under
våren 2022 för att genomföra dialogerna under hösten.
Medicinska fakulteten uppmanas att fundera över
lämpliga teman för auditen.

e) UKÄ:s utvärdering av breddad rekrytering

e) Resultatet av UKÄ:s utvärdering av breddad
rekrytering inkom den 23 feb och har kommunicerats
med USR. Umeå universitet har i bedömargruppens
yttrande fått ett antal rekommendationer. USR kommer
att analysera och diskutera resultatet vid sitt möte den 12
maj. Frågan om breddad rekrytering kan eventuellt även
komma att diskuteras under vårens fakultetsdialoger.

Studentrekrytering vårterminen 2022

Fredrik Georgsson informerar om statistik för
studentrekrytering vårterminen 2022. Några av
slutsatserna är
•

•

Planeringsenheten

Antagningsomgångarna vårterminerna 2021 och
2022 har haft ett ökat söktryck som förmodligen
beror på pandemin. Det är inte orimligt att de
kommande antagningsomgångarna uppvisar en
nedgång i antalet sökande.
Umeå universitet behåller sin marknadsandel, men
Örebro universitet kommer förmodligen att passera
de kommande åren och därmed bli det femte största
lärosätet på vårantagning
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•

•

11.

USR:s möte i maj, förslag på innehåll

Ett fåtal utbildningar (1,5-3 procent av alla
anmälningskoder) är mycket populära. Samtidigt
finns en stor andel utbildningar (35 procent) som
antar alla behöriga sökande
Meritvärdena som krävs för antagning till
sjuksköterskeprogrammet står inte i proportion till
söktrycket

USR:s möte den 12 maj är planerat till kl 9-15. USR
föreslår några av följande teman:
•
•
•
•
•

•
•
•

Verksamhetsplan för 2023-2025
Breddad rekrytering. Vilka nationella utmaningar
finns och vilket stöd behöver lärosätena. Hur ska vi
jobba med uppföljning.
Studentkårernas synpunkter i inlagan till
årsredovisningen
Universitetsstyrelsens särskilda satsningar
Universitetets utbildningssamverkan med regionen.
Vilka är fakulteternas/LH:s erfarenheter av tidigare
decentraliserade utbildningar? Vilka satsningar har
varit hållbara över tid?
Kommunikationsenheten – uppföljning av tidigare
möte
Studiebarometern
Tvärvetenskaplighet och framtidens utbildningar

Till USR:s möte i mars föreslås
• Nybörjarenkäten
• Högskolepedagogiska lyftet
12.

Introduktionsfilmer för studentrepresentanter

Stockholm universitet har genom ett antal filmer en
utbildning som syftar till att stödja studentrepresentanter
i deras uppdrag från att vara ny, via att vara
studentrepresentant, till att lämna över och ersättas i sitt
uppdrag.
USR uppmuntras att titta på filmerna och fundera på om
motsvarande behov finns vid Umeå universitet.

13.

Övriga frågor
a) Tillgång till programsidor i Canvas

Lärarhögskolans styrelse har fått en förfrågan från
UMPE om en webbsida med information om programråd
med mera kan länkas till Canvas. Eva Svedmark
informerar om att Canvas inte har funktionalitet för detta
och att Canvas ska ses som ett klassrum, inte en
kommunikationsplattform.

Närvarande
1.
2.
3.

Ann-Catrine Eriksson
Nils Eriksson
Anna Fahlgren
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Frånvarande
1.
2.

Tine Riklund
Gustav Sundqvist
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