Akademiska senaten
Tid:

30 maj 2018, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3H

Program
13.00 Utbildningsutvärderingar
Den nya modellen för utbildningsutvärderingar testades i
pilotomgångar under 2017 och kommer nu att användas för
regelbunden utvärdering av alla utbildningar på grund-, avancerad-,
och forskarutbildningsnivå under en sexårscykel. Riktlinjer för hur
utvärderingarna ska genomföras har nyligen beslutats av
fakultets/områdesnämnder.
Åsa Kettis och Maria Wolters, avdelningen för kvalitetsutveckling,
om den nya modellen.
Helena Löthman, universitetsadjunkt vid Institutionen för lingvistik
och filologi, om erfarenheter från pilotomgången.
Max Stenberg, ordförande Uppsala Studentkår, hur arbetar
studentkårerna med utbildningskvalitet och vilka synpunkter har de
på den nya modellen?
Heidi Hansson, vicerektor för utbildning Umeå Universitet, om
erfarenheter från den nya modellen, pilotomgång av
lärosätesutvärdering.
Diskussion:
 Hur mycket tid beräknar UU att utbildningsutvärderingarna
tar, och vilket stöd och kompensation kan lärare och studenter
som deltar få?
 Hur lyckas vi rekrytera studenter till utvärderingarna?
 Hur får vi utveckling så att det inte stannar vid utvärdering?
Hur följer vi upp tidigare utvärdering i nästa cykel?
 Vad är kvalitet i utbildning?
 Hur har de tre vetenskapsområdena valt att jobba?
 Hur utvärderas distansutbildningar och kurser som ges vid
både Campus Gotland/Uppsala? Studentenkäter visar att det
är problematiskt med videoföreläsningar mm. Mer generellt –
hur utvärderas pedagogiken kring digitala verktyg?

Organisations/VATnr:
202100-2932

Underlag:
Den nya modellen för utbildningsutvärderingar:
https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kvalitet-och-utvardering/utbildningsutv
Exempel på utbildningsutvärderingsmodell finns bifogat i utskicket, samtliga
finns upplagda på akademiska senatens sida i MP.
14.20 Kaffepaus
14.45 Rektors frågor
Forskningsutvärderingar
Universitetskanslersämbetet skickade 2018-04-18 ut rapporten
Kvalitetssäkring av forskning på remiss. Förslag på svar från Uppsala
universitet är för närvarande utskickat på internremiss.
Underlag:
Rapporten Kvalitetssäkring av forskning:
http://www.uka.se/download/18.2158bbb51621ecd5a966921/152343887633
2/rapport-2018-04-09-kvalitetssakring-forskning-regeringsuppdrag.pdf
(sammanfattningen bifogas också separat i utskicket).
Kvalitetssäkring av forskning - Förslag till remissvar finns bifogat i
utskicket.
15.15 Kollegialitet/STRUT
Shirin Ahlbäck Öberg, lektor och docent i statskunskap, UU.
Kollegiala styrformer är en integrerad del av styrningen på Uppsala
Universitet. Vad skulle konsekvenserna för kollegialiteten kunna bli
med det preliminära resursfördelningsförslag som presenterats i
STRUTen (Styr- och resursutredningen)?
Underlag:
Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor:
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/Övergripandemodellförslag-180104.pdf
15.45 Ordet är fritt

Kommande möten
25 september kl 13.00-17.00 (med efterföljande middag)
28 november kl 13.00-16.00

Organisations/VATnr:
202100-2932

