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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Särskilt välkomnas de blivande kårrepresentanterna, Anton 
Öhrlund och Victor Johansson. Presentationsrunda. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Heidi Hansson återkopplar: 

Det finns önskemål att kortare standardtexter i kursplaner 
ska översättas till engelska av Kommunikationsenheten. 
Språkrådet följer upp frågan. 

I de fall Disciplinnämnden har många ärenden att behandla 
är rutinen att sätta in extra möten. 
 
Universitetsledningens kansli har anställt en ny 
universitetsjurist som bland annat kommer att ansvara för 
frågor om GDPR.  
 
Ad acta. 

3.  Utvärderingen av Lärarhögskolan och fortsatt 
process 

Heidi Hansson informerar om utvärderingen av 
Lärarhögskolan. En rapport med rekommendationer är 
färdig och har diskuterats av universitetsstyrelsen. En 
öppen hearing har hållits. Rapporten ska nu gå ut på intern 
remiss. Planen är att universitetsstyrelsen ska fatta beslut 
om eventuella förändringar vid sitt sammanträde i 
december 2019. 

4.  Inrättande av utbildning 
 
 
a) Masterprogram i matematik 
 
 
b) Masterprogram i matematisk statistik 
 
 
 
c) Masterprogram i artificiell intelligence 
 
 
 
 
 
 
 
d) Statistikerprogrammet 
 
 
 

 
 
 
a) Staffan Schedin föredrar ärendet. USR tillstyrker 
förslaget om att inrätta Masterprogram i matematik. 
 
b) Staffan Schedin föredrar ärendet. USR tillstyrker 
förslaget om att inrätta Masterprogram i matematisk 
statistik. 
 
c) Staffan Schedin föredrar ärendet. Virginia Dignum och 
Frank Drewes, båda Institutionen för datavetenskap, ger 
USR en bakgrund till varför den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten vidhåller sitt tidigare förslag 
på namn på utbildningsprogrammet. USR tillstyrker 
förslaget om att inrätta Masterprogram i artificiell 
intelligence. 
 
d) Nils Eriksson föredrar ärendet. USR tillstyrker förslaget 
om att inrätta Statistikerprogrammet. 
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e) Magisterprogram i statistik 
 

e) Nils Eriksson föredrar ärendet. USR tillstyrker förslaget 
om att inrätta Magisterprogram i statistik. 

5.  Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

Fakulteterna/LH informerar: 
 
Medicinska fakulteten planerar att starta ett masterprogram 
i arbetsterapi, omvårdnad, idrottsfysiologi och fysioterapi. 
Ingången till programmet är gemensam med senare 
specialisering till varje huvudområde i programmet. 

6.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Nybörjarenkäten 
 
 
 
 
 
b) Kvalitetsrapport 
 
 
 
 
c) Audit av UPL 
 
 
 
 
 
 
d) Studentkårsskrivelsen 2019 

 
 
 
a) Nils Eriksson informerar. Ett förslag på nybörjarenkät 
för hösten 2019 är färdigt. Frågorna fokuserar på 
marknadsföring, mottagning och introduktion. Enkäten 
kommer att finnas tillgänglig i pappersformat och i digital 
form.  
 
b) Fredrik Georgsson informerar. En kvalitetsrapport för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019 har 
presenterats för universitetsstyrelsen. Föredragningen 
fokuserade på olika styrkor och utvecklingsområden. 
 
c) Auditgruppens ordförande Kristina Lejon informerar. 
Auditgruppen har avlämnat sin rapport till UPL. Den 
samlade bedömningen är att UPL är en välfungerande 
verksamhet. UPL har nu att ta ställning till auditgruppens 
rekommendationer och återkomma till USR med en 
åtgärdsplan. 
 
d) Studentkårsskrivelsen 2019 överlämnades till rektor den 
29 maj. Förutom USR kommer kårerna att diskutera 
skrivelsen med de strategiska råden FOSTRA, LiV och 
RADON. Kårerna ser fram emot att i dialog och samarbete 
med fakulteterna/LH arbeta vidare med åtgärder. 

7.  Ansvar för studenter med särskilda behov vid 
salstentamen 

Nils Eriksson lyfter frågan om att institutionerna ibland 
upplever oklarheter avseende ansvar för studenter med 
särskilda behov vid salstentamen. Oklarheterna gäller 
vissa formuleringar i Handläggningsordning för stöd till 
studenter med funktionsnedsättning. 
 
Nils Eriksson får i uppdrag att skriftligen formulera 
problematiken och oklarheterna samt att förmedla dessa 
vidare till enhetschef Peder Tjäderborn tillsammans med 
det aktuella styrdokumentet. 

8.  Indikatorer inför verksamhetsplan år 2020-2022 Heidi Hansson inleder. Gruppvisa diskussioner vidtar. 
 
Förslag på indikatorer som diskuterades var till exempel  
 
- att all undervisande personal är aktiv inom forskning och 
att all forskande personal är aktiv inom undervisning 
 
- att universitetets lärare har gått utbildning i hållbar 
utveckling i utbildning 
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- att kvalitetssystemet som helhet och i sina delar är 
implementerat. 
Ett slutgiltigt förslag på indikatorer fastställs på USR:s 
sammanträde i september. 

9.  Framtida lärplattform 
 
 

Eva Svedmark informerar om det pågående 
utredningsarbetet om framtida lärplattform. 
Arbetsgruppens rekommendation är att gå vidare och 
avropa Sunets upphandlade system, Canvas. 
 
USR rekommenderar att universitetet avvaktar den 
nationella upphandlingen av system för digital 
salsexamen. 

10.  Avtackning av studentrepresentanter Heidi Hansson framför USR:s stora tack för studenternas 
insatser i rådet och önskar dem lycka till i framtiden. 

 
 
 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Alexander Haraldh  
6. Henna Harinen  
7. Victor Johansson, till och med punkt 6 
8. Kristina Lejon 
9. Anna Lindqvist  
10. Sara Sjöstedt de Luna  
11. Max Malmer 
12. Torkel Molin 
13. Åsa Rudehäll 
14. Staffan Schedin 
15. Ann-Louise Silfver 
16. Eva Svedmark  
17. Birgitta Wilhelmsson, punkt 4a – 6c 
18. Anton Öhrlund, till och med punkt 6  

 
 
Frånvarande 

1. Per Lindström 
2. Emil Nygren 
 

 


