Akademiska senaten
Tid:

18-19 september 2019

Plats: Stora Brännbo, Sigtuna

Program
Onsdag 18 september
11.20 Avresa med buss från Segerstedthuset (Von Kraemers allé 2)
12.00 Lunch
13.00 Inledning internat, presidiet hälsar välkomna
13.05 Universitetsgemensam IT
IT-direktör Lisbet Holmberg Stark
Universitetets IT-stöd är under omorganisation och en ny avdelning
samlar verksamhet som tidigare varit mer spridd och decentraliserad.
Arbetet med ny organisation pågår nu under hösten och bland annat
genomförs en ny finansieringsmodell: https://mp.uu.se/web/info/vartuu/projekt/gemensam-it-verksamhet. Vad innebär den nya
organisationen för verksamheten? Vilka synpunkter om behov och
strategi vill senatorerna skicka med?
14.00 Excellentlärarreformen och relationen forskning och
undervisning (inklusive fika)
Universitetslektor Maja Elmgren och universitetslektor Jan Lindvall,
båda antagna som excellent lärare vid Uppsala universitet.
Excellentlärarreformen från 2011 syftar till att stimulera och öka
meritvärdet för pedagogisk skicklighet. Hur kan verksamheten dra
nytta av de excellenta lärarna och hur arbetar vi generellt för att
stärka forskningsanknytning i utbildningen?
Underlag: Frågor till punkten exellentlärarreformen, bifogas utskick.
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16.00 Rektors frågor – inspel till forskningspropositionen
Planeringsdirektör Daniel Gillberg och utredare Katarina Vrede.
Vilka synpunkter har senatorerna på förslaget till inspel?
Vilka frågor anser senatorerna vara de viktigaste att lyfta till
regeringen i inspelet?
Underlag: Utkast UU:s förslag på inspel till forskningspropositionen,
Inbjudan att inkomma med underlag samt Process inspelet
forskningsproposition, bifogas utskick.

17.00 Avslutning
Incheckning
18.30 Middag (samling kl. 18.00)

Torsdag 19 september
Frukost och utcheckning
8.30

Universitetets arbete för ökad internationalisering
Rektorsråd för internationalisering Anders Backlund.
Uppsala Universitet har ambitionen att stärka sin position som
internationellt ledande forskningsuniversitet och ser internationellt
samarbete som ett medel för ökad kvalitet i forskning och utbildning.
Hur arbetar UU och internationaliseringsrådet med dessa frågor?
Avslutande diskussion: bör vi av klimatskäl drastiskt ändra vårt
resande, och i sådana fall hur, och vilka konsekvenser skulle det få?

09.30 Fika
10.00 Universitetets hållbarhetsarbete
Rektorsråd för hållbar utveckling Anna Rutgersson och miljöchef
Karolina Kjellberg.
Hållbar utveckling är ett av universitetets prioriterade
utvecklingsområden och arbetet beskrivs bland annat här:
https://www.uu.se/om-uu/
Vilka hinder och möjligheter ser senatorerna för verksamheten att
arbeta med frågeställningar av relevans för hållbar utveckling
gällande 1) vår direkta påverkan, 2) utbildning och 3) forskning
Organisations/VATnr:
202100-2932

11.30 Ordet är fritt
12.00 Lunch
12.50 Avresa med buss mot Uppsala

Kommande möten
21 november
5 mars
28 april
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