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Uppföljning aktivitetsplan för  
utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016

År 2014 initierade prorektor Anders Fällström, tillsammans med det centrala Utbildningsstrategiska 
rådet, en fakultetsaudit – en intern granskning av kvalitetsarbetet inom grundutbildningen vid Huma-
nistiska fakulteten. Den interna granskningen utmynnade 2015 i en rapport som Humanistiska fakultets-
nämnden beslutade skulle leda till en ”handlingsplan för att stärka kvalitetsarbetet med utbildning vid 
Humanistisk fakultet med utgångspunkt i audit-rapportens rekommendationer”.

Handlingsplanen fastställdes i humanistiska fakultetsnämnden den 15 oktober 2015, med syfte att höja 
kvaliteten på fakultetens utbildningsinsatser på grundnivå och avancerad nivå: Aktivitetsplan för utbild-
ningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018 (FS 1.6.2-579-15). Vid samma möte beslutades att 
en delrapport skulle lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden i slutet av 2016.

Fokus lades på kvalitetsarbete inom två områden: fakultetens organisation respektive utbildningsverk-
samhet. Fyra övergripande strategier utarbetades som konkretiserades i sexton aktiviteter. Nedan följer 
en kort redogörelse för hur arbetet fortskridit under 2016.

Strategi: Humanistiska fakulteten ska verka för ökad samverkan mellan fakultetens 
institutioner och enheter 

Aktivitet 1 Utreda samverkansmöjligheter för administrativa funktioner inom organisationen.

 Gällande personal inväntar kansliet en central kartläggning av PoU. Samverkans-
möjligheter vad gäller till exempel mallar och ekonomiska rutiner fortsätter under 
våren 2017.

Aktivitet 2 Regelbundet hålla fakultetsgemensamma träffar inom både utbildning och forskning

 Genomförs. Första pedagogiska halvdagen genomfördes 20 augusti 2016. Planeras 
att bli ett årligt inslag. Ett flertal öppna seminarier har hållits inom forskningsområ-
det Globala utmaningar.

Tillägg Kompletterande aktiviteter

 För 2017 erbjuds tio lärare från fyra institutioner vid fakulteten kompetensutveck-
ling inom digitala lärandemiljöer. Kurssammanhanget blir indirekt en mötesplats 
för dessa lärare.
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 Under året har två masterprogram igångsatts som möjliggör samverkan mellan fa-
kultetens institutioner: Masterprogrammet i skandinavistik med nordlig inriktning, 
och Masterprogrammet i kultur- och medievetenskaper.

Strategi: Humanistiska fakulteten ska verka för att tydliggöra fakulteten som en organi-
satorisk enhet

Aktivitet 3 Tydliggöra beslutsvägar och ekonomiska styrsystem på fakultetens hemsida

 Pågår ständigt. En lathund har skapats för prefekter och administrativ personal och 
publicerats på Aurora. En modell för fakultetens organisation har tagits fram och 
presenteras på fakultetens hemsida.

Aktivitet 4 Inventera behov av kommunikation och arbetsområden för kommunikatörer inom 
fakulteten

 Dialoger har genomförts med institutioner. Det finns för få kommunikatörer i rela-
tion till behov. Nuvarande ekonomisk situation försvårar dock nyanställningar.

Aktivitet 5 Utveckla en kommunikationsprofil för humanistiska fakulteten
 
 Fakulteten har inväntat en central kommunikationsstrategi. Arbete påbörjas på 

kanslinivå 2017 med målet att fakultsnämnden ska fatta ett beslut under hösten 2017.

Aktivitet 6 Revidera arbetsbeskrivning för studierektorer
 
 En initial inventering har påbörjats vid Ustra 28 januari 2016 och diskuterades vid 

prefektträff 2 mars 2016. Arbetet på fakultetsnivå försvåras av att studierektorsupp-
draget inte är en isolerad del av organisationen, utan även kräver en genomlysning 
och revidering av hela arbetsordningen.

Aktivitet 7 Skapa riktlinjer för organisation av program

 Regler för programråd vid Humanistiska fakulteten (Fs 1.1-957-16) inrättades av 
Humanistiska fakultetsnämnden 25 maj 2016.

Aktivitet 8 Presentera kårverksamhet på prefektmöten

 Har ej genomförts.

Tillägg Kompletterande aktiviteter

 Fakultetsledningen har besökt institutioner och enheter vid fakulteten och presente-
rat organisation och verksamhet.

 En studierektorsutbildning om kansliets arbetsuppgifter genomfördes 21 september.

 Organisationen för IKT-frågor har tydliggjorts genom ett förtydligat supportupp-
drag för Humlab.
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Strategi: Humanistiska fakulteten ska verka för att säkra fortsatt kvalitetsarbete med 
både enstaka kurser och program 

Aktivitet 9 Utbildningsdag om Umeå universitets och UKÄs kvalitetskriterier

 I stället för utbildningsdag för hela fakulteten har utbildningsledaren under 2016 
presenterat kvalitetssystemet på institutionernas arbetsplatsträffar.

Aktivitet 10 Utarbeta en mall och arbetsordning för programuppföljning 

 Ett pilotprojekt genomfördes 2015/2016 där ett urval program inlämnade verksam-
hetsberättelse och verksamhetsplan. Uppföljande dialoger genomfördes. Handlägg-
ningsordning för Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Humanistiska 
fakulteten (FS 1.1-647-15) reviderades 20 september 2016. Handläggningsordningen 
ingår i Umeå universitets kvalitetssystem.

Aktivitet 11 Utredning av profilkurser

 Ett förslag till omarbetning av befintligt regelverk för profilkurser till en policy för 
profilkurser förbereds under höstterminen 2016 för remiss och beslut vårterminen 
2017.

Tillägg Kompletterande aktiviteter

 Fakulteten har inrättat en Handläggningsordning för programutvärdering med kol-
legial granskning vid Humanistiska fakulteten (Fs 1.1-958-16) inom ramen för Umeå 
universitets kvalitetssystem.

 Under 2017 kommer Humanistiska fakulteten utlysa medel för externa föreläsare

 Under 2017 och 2018 kommer fakulteten avsätta medel för kompetensutveckling för 
digitala lärandemiljöer

 Fakulteten har inrättat regler för Programråd (FS 1.1-957-16)

Strategi: Humanistiska fakulteten ska utveckla en långsiktig utbildningsvision

Aktivitet 12 Programifestet

 Påbörjas när den nya fakultetsledningen tillträder ht 2017.

Aktivitet 13 Utbildning 2020

 Påbörjas när den nya fakultetsledningen tillträder ht 2017.
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Aktivitet 14 Identifiera samarbetsmöjligheter inom uppdragsutbildningar.

 Under 2016 har Humanistiska fakulteten tilldelats en ”ER-kontakt” på 25% från Ex-
terna relationer med uppdrag att stärka samverkan inom forskning och utbildning. 
Universitetsgemensamma seminarium kring uppdragsutbildning har samordnats 
av Externa relationer. Fakultetsledningen har bedömt att dessa aktiviteter på central 
nivå är tillräckliga.

Aktivitet 15 Utveckla en handlingsplan för undervisningsspråk vid fakulteten

 Avvaktar initiativ från det centrala språkrådet vid Umeå universitet.

Aktivitet 16 Fördjupa ett utbyte med ett engelskspråkigt universitet.
 
 Förhandlingar om fakultetsövergripande utbytesavtal har under 2016 inletts med 

University of Liverpool, University of Aberdeen och University of Edinburgh. Under 
2017 kommer förhandlingar om utbytesavtal med några nordamerikanska universi-
tet med skandinavistik inom sitt utbildningsprogram att inledas.  


