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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.  Inrättande av utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Inrättande av Masterprogram i artificiell 
intelligens 
 
 
 
 
 
b) Inrättande av Masterprogram i matematik 
 
 
 
 
c) Inrättande av Masterprogram i 
matematisk statistik 
 
 
 
 
 
 
d) Inrättande av Magisterprogram i 
Hälsopsykologi  
 
e) Revidering av Tränarprogrammet 
 
 
 
f) Inrättande av Magisterprogram i genus, 
rättvisa och samhälle 

USR diskuterar vilken funktion rådet ska ha i 
bedömningen av ansökningar inför inrättande av 
utbildning. Som en del i kvalitetssäkringen har USR ett 
särskilt ansvar när utbildning inrättas, revideras, ställs in 
eller avvecklas. Om USR anser att en ansökan inte 
uppfyller kvalitetskraven ska den kunna återremitteras 
till en fakultetsnämnd. Dock är USR:s roll i huvudsak att 
komplettera fakultetsnämndernas bedömningar och till 
exempel identifiera när påverkan på utbildningar vid 
andra fakulteter kan finnas. USR ska också vara 
rådgivande till den ansökande fakulteten. 
 
Staffan Schedin föredrar den Teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetens ärenden. 
 
a) USR tillstyrker förslaget under förutsättning att 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i namnet på 
utbildningsprogrammet tydliggör att programmet avser 
datavetenskap med inriktning mot i artificiell intelligens. 
Detta för att i möjliggöra för andra fakulteter att inrätta 
utbildningar med inriktning mot artificiell intelligens. 
 
b) USR återremitterar förslaget. Vissa justeringar bör 
göras under punkt 9 och 10 i ansökan. Därutöver föreslår 
USR att fakulteten utreder hur poäng får dubbelräknas i 
examen. 
 
c) Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten återtar förslaget 
för att avsluta en pågående dialog med avdelningen för 
statistik på Handelshögskolan. De synpunkter som USR 
anförde under punkt 3 b gäller även denna ansökan. 
 
Nils Eriksson föredrar den Samhällsvetenskapliga 
fakultetens ärenden. 
 
d) USR tillstyrker förslaget.  
 
 
e) USR tillstyrker förslaget under förutsättning att de 
förslag på redaktionella ändringar som framförts av rådet 
beaktas. 
 
f) USR tillstyrker förslaget. 
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4.  Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

Fakulteterna/LH informerar: 
 
Vid Humanistisk fakultet pågår diskussion om att inrätta 
kurser på masternivå med inslag av digital humaniora. 

5.  Frågor om internationalisering Heidi Hansson uppmärksammar USR på ett par frågor 
som berör internationalisering och International Office 
ansvar.  
 
- När upphör International Office ansvar för de 
internationella studenterna? När tar institutionernas 
ansvar vid? 
 
- Flera stipendier till internationella studenter upphör 
inom kort. Hur ska det hanteras i fortsättningen? 
 
Heidi Hansson föreslår att enhetschef Inger Svensson 
bjuds in till ett kommande möte. USR instämmer. 

6.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Studentkårsskrivelsen 
 
 
 
 
b) Nybörjarenkäten 
 
 
 
 
 
c) Kvalitetsdialoger 

 
 
 
a) Studentkårerna informerar om att Studentkårs-
skrivelsen kommer att överlämnas till rektor inom kort. 
USR ser fram emot en presentation av skrivelsen på sitt 
sammanträde i juni. 
 
b) Nils Eriksson har fått Heidi Hansson uppdrag att 
samordna arbetet med Nybörjarenkäten 2019 och att vara 
ordförande för arbetsgruppen som ansvarar för 
planeringen. Planen är att enkäten ska finnas tillgänglig 
både digitalt och på papper. 
 
c) Heidi Hansson informerar. Kvalitetsdialoger har 
genomförts med fakulteter, Lärarhögskolan och 
studentkårerna. Det konstateras att tiden kan behöva 
utökas för dessa dialoger kommande år. Fakulteternas 
redogörelser över hur långt implementeringen av 
kvalitetssystemets aktiviteter kommit varierade. Detta 
bör ses över inför 2020 års verksamhetsberättelser och 
kvalitetsdialoger.  

7.  USR möten hösten 2019 
 
11 sept, kl 9-12 
8 oktober, kl 13-16 
12-13 nov, lunch-lunch 
13 dec, kl 12-16 

 
 
USR fastställer mötestider för höstterminen 2019. 
 

8.  Indikatorer inför verksamhetsplan år 2020-
2022 

Heidi Hansson inleder. 
 
USR har i uppdrag att föreslå indikatorer kopplade till 
Umeå universitets nya vision. USR diskuterar för- och 
nackdelar med olika indikatorer.  
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Heidi Hansson uppdrar till fakulteter/LH samt 
studentkårerna gemensamt att inför nästa möte föreslå 2-
3 indikatorer kopplade till USR:s ansvarsområde. 

9.  Övriga frågor 
 
a) Översättning av ”standardtexter” i 
kursplaner 
 
 
b) Rutiner och handläggning i 
disciplinärenden 
 
c) GDPR och uppsatsarbeten 
 
 
 
 
 
d) Framtida lärplattform 
 
 
 
 
 
 
 
e) Antal omtentamina 
 

 
 
a) Nils Eriksson framför att det finns behov av engelska 
översättningar av kortare standardtexter i kursplaner. 
Heidi Hansson tar frågan till Språkrådet. 
 
b) Nils Eriksson lyfter frågan om handläggningstid för 
disciplinärenden. Heidi Hansson tar frågan vidare. 
 
c) Nils Eriksson påpekar att det finns ett stort behov av 
riktlinjer för hur GDPR praktiskt ska hanteras i samband 
med studenters uppsatsarbeten. Övriga fakulteter samt 
UPL instämmer. Heidi Hansson ber fakulteterna att 
skriftligt sammanfatta sina behov. 
 
d) Eva Svedmark informerar om vilka som ingår i 
arbetsgruppen för framtida lärplattform samt hur långt 
arbetet kommit. Valet står mellan att göra ett avrop på 
Sunets upphandling av Canvas eller att genomföra en 
egen upphandling. En webbsida med ytterligare 
information kommer att läggas ut på Aurora. En öppen 
hearing genomförs i mitten av juni. 
 
e) Henna Harinen efterfrågar övriga fakulteters rutiner 
avseende hur många provtillfällen som erbjuds vid 
kurser.  

 
 
 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Alexander Haraldh  
6. Henna Harinen  
7. Kristina Lejon 
8. Anna Lindqvist  
9. Per Lindström 
10. Sara Sjöstedt de Luna  
11. Max Malmer (ej punkt 8) 
12. Torkel Molin 
13. Åsa Rudehäll 
14. Staffan Schedin 
15. Ann-Louise Silfver 
16. Eva Svedmark  

 
Frånvarande 

1. Birgitta Wilhelmsson 
2. Emil Nygren 
 

 


