Akademiska senaten
Tid: 25 september 2018, kl. 13.00 – 17.00 efterföljt av guidad tur och
middag i Segerstedthuset.
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3H

Program
13.00 Fragmentering av tid och forskningskvalitet
Kreativitet och koncentration är båda viktiga för att bedriva forskning
av hög kvalité. Samtidigt upplever många ökad fragmentering av tid
som ett hinder. Ökad administration, utvärderingar och dåligt
anpassade IT-system lyfts ofta som förklaringar, men till viss del styr
vi också själva över vår tid. Frågan är inte ny, administrationstillväxt
i offentlig sektor inklusive Uppsala Universitet har diskuterats flitigt
men är fortfarande aktuell och lyfts här av arbetsgruppen för kvalité i
forskning.
Introduktion ordförande Charlotte Platzer Björkman
Professor och senator Åsa Cajander och doktorand Diane Golay om
digitaliseringens konsekvenser för fragmentering och kvalitet i
kärnverksamheten.
Professor Kristine Höglund om Shut up and write.
Diskussion:
 Upplever du fragmentering av tid som ett problem för kvalité?
Vilka konsekvenser får detta för dig?
 I så fall, vad ser du som orsaker till detta?
 Vad ligger på systemnivå och hur kan detta
åtgärdas/förbättras? Vilka lösningar ser du?
 Vad kan du påverka själv? Vilka goda exempel/råd har du att
dela med andra. Förbered med fördel minst tre exempel.
Underlag:
Presentation av projektet Administrationssamhället
https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/181

Artikel, i Universen nr 2 2017, s 10-11 om Shut up and write
https://issuu.com/universen/docs/universen_nr_2

14.30 Kaffepaus

Organisations/VATnr:
202100-2932

15.00 Rektors frågor
Revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet
EUN- European University Networks.
Underlag:
Övergripande projektplan för revidering av Mål och strategier för Uppsala
universitet (bifogad i utskick)
Information om EUN på hemsidan https://www.uu.se/nyheterpress/nyheter/artikel/?id=11030&typ=artikel
16.00 Ordet är fritt
16.15 Vilka frågor arbetade senaten med förra läsåret och hur vill vi
arbeta framåt?
På senatens höstmöte för ett år sedan (170926) gav senatorerna inspel
om viktiga frågor att ta upp. Detta sammanfattades i bifogat
dokument. Presidiet inleder med en kort genomgång av de frågor vi
tagit upp, därefter inbjuds senatorerna, särskilt de nya
studentsenatorerna, att gruppvis diskutera och framföra vilka frågor
som är centrala det kommande året.
Underlag:
”Frågor som senatorerna vill ta upp i senaten”, dokument från förra årets
septembermöte (bifogas i utskick).
17.00 Gemensam promenad till Segerstedthuset
17.15 Guidad tur i Segerstedthuset
Pernilla Erikshaag och Anna Liv Jonsson
17.50 Middag

Kommande möten
28 november kl. 13.00-16.00
11 februari kl. 13.00-16.00
16 maj kl. 13.00-16.00

Organisations/VATnr:
202100-2932

