Akademiska senaten
Tid:

7-8 mars 2018

Plats: Krusenbergs Herrgård

Program
Onsdag 7 mars
11.20 Avresa med buss från Segerstedthuset (Von Kraemers allé 2)
12.00 Lunch
13.00 Inledning internat, presidiet hälsar välkomna
13.10 Karriärvägar
Linus Sandegren: Översikt regelverk och tidigare utredningar kring
meriteringsanställningar – vad gäller nu?
Universitetsdirektör Katarina Bjelke: vad pågår inom UU
Mikael Elinder: Nationalekonomiska institutionens tenure-track system
Diskussion:
Hur gör vi för att rekrytera de bästa forskarna och lärarna till UU?
Vilka utmaningar finns på institutionsnivå för att utveckla tenure-track
system? Var ska ribban ligga vid befordran och ska den vara olika inom
olika områden? Vilken balans ska vi ha mellan olika tjänstekategorier?
Vilket arbete pågår på UU och nationellt och räcker det? Hur många
anställs genom ”Hissen”, dvs baserat på vissa externa anslag och
fungerar det bra? Hur ser studenterna på UU och akademin som
framtida arbetsgivare?
Bilagor: Uppsala universitets anställningsordning
http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordningreviderad-180221.pdf
15.00 Rektors frågor (inklusive fika)
Styr- och resursutredningen
Bilagor: övergripande modellförslag för styrning av universitet och
högskolor http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2017/06/Övergripande-modellförslag-180104.pdf
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15.30 Stress och psykisk ohälsa hos studenter
Marie Åsberg, professor från KI om stress och utmattningssymptom
Eva Söderman, chef för studenthälsan
Ökande psykisk ohälsa är ett samhällsproblem, och detta gäller också
studenter och anställda på universitetet. Vi har valt att denna gång
fokusera på stress och psykisk ohälsa hos studenter. Vad är
utmattningssymptom och hur ska vi hantera studenter som drabbas?
Hur ska lärare och andra studenter agera och vad kan Studenthälsan
göra?
Bilagor: Debattinlägg i UNT http://unt.se/asikt/debatt/studenter-mardaligt-4675344.aspx
Uppsala studentkårs undersökning av studenternas psykosociala
arbetsmiljö vid Uppsala Universitet
http://www.uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogade/2017-1124_studenternas_psykosociala_arbetsmiljo_vid_uppsala_universitet.pdf
17.00 Mötestid för arbetsgrupperna
18.00 Avslutning
Incheckning
19.00 Middag (fördrink serveras från 18.30)

Torsdag 8 mars
Frukost och utcheckning
8.30

Bibliometri och ranking (inklusive fika)
Daniel Wadskog, bibliometriker, om bibliometri
Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör, om ranking
Bibliometri är statistisk analys av publikationer och har blivit ett allt
vanligare, men också omdebatterat, verktyg i utvärderingar av
forskning. En slutsats av KOF17 var att bättre bibliometri behövs på
UU. En annan men delvis kopplad fråga rör ranking av universitet och
utbildningar. UU ligger på topp 100-listan bland världens universitet i
några rankingar och lägre i andra. För internationella studenter kan
dessa rankingar spela stor roll för valet av universitet, medan andra
faktorer också påverkar ryktet för våra utbildningar nationellt. Vi
diskuterar båda dessa frågor i smågrupper med återkoppling till hela
senaten.
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Bibliometri: Hur bör vi använda bibliometri för utvärdering på
Uppsala Universitet? Bör det användas olika inom de tre
vetenskapsområdena? Vilka är för- och nackdelarna med bibliometri
och hur kan vi motverka att det driver kvalitetssänkning? Vem avgör
vad som är bra forskning? Hur motverkas oetisk publicering
(citeringsringar, döljande av negativa resultat,..)
Ranking: Vad har Uppsala Universitet för rykte (i stort och för olika
delar av verksamheten som senatorerna ser det)? Vad påverkar detta
rykte? Vilka omvärldstrender kommer att vara viktiga för UUs rykte
närmaste 10-15 åren? Hur mycket resurser bör UU lägga på utåtriktad
verksamhet för att påverka omvärldens kännedom om och syn på
universitetet, kontra resurser för kvalité i verksamheten? Vilka
utåtriktade insatser är vettiga att lägga resurser på?
Bilagor: KOF-rapporten http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:1153914/FULLTEXT01.pdf, International
University Rankings Analysis (se bifogad fil i utskick), om ranking på
UU:s hemsida http://www.uu.se/om-uu/kvalitetsarbete/rankning/
10.30 Rektors frågor
Internationaliseringsutredningen
Bilagor: Delbetänkande, En strategisk agenda för internationalisering
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/03/SOU2018_3_till-webb1.pdf
11.00 Senatens synlighet och genomslag
Senatens uppgift är att diskutera universitetets verksamhet och
framföra synpunkter till ledningen. Senaten är relativt okänd för delar
av universitetet och större synlighet skulle kunna gynna en bredare
kollegial diskussion. Hur vill senaten nå ut och till vilka?
11.30 Ordet är fritt
12.00 Lunch
13.00 Avresa med buss mot Uppsala

Kommande möten
30 maj kl 13-16
25 september kl. 13-17 med efterföljande middag
28 november kl. 13-16
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