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Utlysning av medel för att avhjälpa brister i utbildningar som har
fått omdömet bristande kvalitet enligt
Universitetskanslersämbetets utvärderingar
Uppsala universitet har erhållit omdömet bristande kvalitet på ett antal
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. I vissa fall krävs endast
mindre justeringar inom rådande ekonomiska ramar för att avhjälpa
bristerna. I andra fall krävs ett mer omfattande utvecklingsarbete.
I det fall en utbildning utgör ett viktigt inslag i Uppsala universitets
utbildningsprofil och mer omfattande insatser krävs för att säkerställa
kvaliteten, kan rektor tillföra extra resurser från
universitetsgemensamt avsatta medel avsedda för strategisk
utbildningsutveckling. Tillskottet är en engångsinsats och ska relateras
till den åtgärdsplan som ansvarig nämnd har redovisat/kommer att
redovisa för rektor. De extra resurserna syftar till att avhjälpa de
brister Universitetskanslersämbetet påtalat, men ansvarig
områdesnämnd/fakultetsnämnd förväntas därutöver utveckla
utbildningen ur ett helhetsperspektiv, vilket kan innebära att fler
åtgärder än de som betingas av Universitetskanslersämbetets omdöme
kan vara aktuella.
Totalt 1 mnkr anslogs för 2013 i beslut 2013-02-26 (UFV 2012/2151).
Första utlysningen riktade sig till de examina som fick omdömet
bristande kvalitet i beslut av Högskoleverket under 2012.
Föreliggande utlysning omfattar de utbildningar som fick omdömet
bristande kvalitet mellan 2013-01-01 och 2013-10-31. Totalt finns 370
tkr att fördela.
Områdesnämnderna/fakultetnämnderna ombes härmed föreslå vilka
utbildningar de önskar se som mottagare av extra medel enligt ovan
och rangordna dem efter angelägenhetsgrad. Förslagen ska åtföljas av
en kortfattad redovisning och budget för var och en av de aktuella
utbildningarna. Bilägg även åtgärdplanerna.
Ansökningar skickas in till asa.kettis@uadm.uu.se senast 2014-01-31.
Denna utlysning följs av ytterligare utlysning för examina som
eventuellt ges omdömet bristande kvalitet av
Universitetskanslersämbetet under perioden 2013-11-01 till och med
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innevarande utvärderingscykels slut 2014. Sista datum för inlämning i
relation till detta utlysningstillfälle annonseras längre fram.
Beslut om tilldelning fattas av rektor efter beredning av
utvärderingschefen i samråd med områdeskanslierna och
kvalitetsrådet.
Bästa hälsningar

Åsa Kettis
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