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Verksamhetsplan 2014-2016 för utbildningsnämnden 
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Verksamhetsplan 2014-2016 för utbildningsnämnden vid Lunds universitet fast-
ställdes 19 maj 2014 vid nämndens sammanträde 19-20 maj 2014. Proto-
koll: Utbildningsnämnden, 19-20 maj 2014, § 66. 
 
 
Bakgrund 
Universitetets gemensamma utbildningsnämnd har, i enlighet med gällande 
arbetsordning1, rektors uppdrag till nämnden2 samt rektors beslut om 
beslutsbefogenheter3, uppdrag att ta fram och fastställa en verksamhetsplan 
för nämndens ansvarsområde.  
 
Detta plandokument är utformat i linje med utbildningsnämndens beslut 
2013-01-23 om en gemensam verksamhetsplan för utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsplanen ska successivt ersätta tidigare separata 
handlingsplaner för olika verksamhetsområden. Planen utgör nämndens upp-
dragsbeskrivning till universitetets gemensamma stödfunktioner, men kan 
även användas som ett underlag för fakulteternas interna planerings- och 
målstyrningsprocesser.  
 
 
Verksamhetsplan  
Baserat på de fyra strategierna för att uppnå målet om högsta kvalitet i 
utbildning (se Strategisk plan för Lunds universitet 2012-2016) har utbild-
ningsnämnden identifierat och prioriterat fyra övergripande fokusområden 
för den kommande treårsperioden. Varje enskilt område, tillika rubrik i 
verksamhetsplanen, anger såväl övergripande mål för nämndens ansvars-
område som direkta uppdrag till och mål för universitetets stödverksamheter 
inom universitetsförvaltningen. Samtliga uppdrag ska prioriteras i sektioner-
nas verksamhetsplanering och genomföras inom ramen för ordinarie anslag. 
 

1 Arbetsordning för Lunds universitet. Dnr LS 2013/338, LS 2013/474 
2  Uppdrag för universitetets gemensamma utbildningsnämnd. Dnr LS 2012/251.  
3 Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom Lunds universitet. Dnr LS 2012/167, LS 
2013/333 
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I flera av uppdragen kan samverkansbehov även finnas med andra delar av 
universitetets organisation. Berörd sektion/avdelning identifierar och etable-
rar sådan samverkan. De åtgärder och bedömningar som görs med utgångs-
punkt i denna verksamhetsplan ska förankras i utbildningsnämnden och 
resultaten återrapporteras på det sätt som nämnden beslutar. 
 
I avvaktan på beslut om och organisation av den universitetsgemensamma 
verksamheten inom högskolepedagogisk utveckling och högskolepedago-
gisk utbildning (nuvarande CED) samt med hänsyn till beslut i anslutning 
till utredningarna om e-lärande och MOOCs samt pedagogiska akademier, 
kommer utbildningsnämndens uppdrag inom området kvalitetsutveckling av 
undervisning och lärande att fastställas i särskild ordning. 
   
Verksamhetsplanen i sin helhet ska följas upp årligen och resultat från denna 
uppföljning ska återges i en rapport till universitetets rektor. 
En ny verksamhetsplan för nästföljande treårsperiod, 2017 – 2020 kommer 
att fastställas under 2016. 
 
Uppdragen i denna verksamhetsplan ska genomföras i samarbete med 
och/eller i nära samråd med universitetets fakulteter. Den sektion eller 
avdelning som har det huvudsakliga uppdraget för genomförandet av upp-
dragen nedan, anges inom parentes. 
 
 
Gränsöverskridande samverkan och flerdisciplinära utbildningar 

- Genomföra en uppföljande studie avseende hämmande och gynnan-
de faktorer för interdisciplinär samverkan i utbildning. (Kvalitet och 
utvärdering) 
 

- De studieadministrativa systemen ska förvaltas och utvecklas i enlig-
het med verksamhetens behov. Detta ska särskilt beaktas vid anpass-
ning av systemen och/eller vid framtagning av tilläggsmoduler. 
(Student och utbildning) 

 
- Utreda förutsättningarna för tvär- och multidisciplinär utbildning på 

forskarnivå med avseende på struktur, organisation och finansiering. 
(FSI) 
 

 
Internationell samverkan och studentrekrytering 

- Utarbeta en internationaliseringspolicy för Lunds universitet avseen-
de utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Policyn 
tas fram i internationaliseringskommittén i samverkan med forskar-
utbildningskommittén och universitetsledningen för att få en univer-
sitetsövergripande policy. (Externa relationer)  

- Utifrån internationaliseringspolicyn ta fram en handlingsplan avseen-
de avtal, strategiska samverkanspartners och regionsatsningar samt 
utveckling av gemensamma program s.k. joint programmes. (Externa 
relationer)  



 
 
 3 

  
- Utifrån universitetets internationaliseringspolicy utarbeta förslag till 

hur fastställda mål avseende rekrytering av internationella studenter 
ska uppnås. (Externa relationer).  

  
- I samverkan med fakulteterna (och motsvarande) utvärdera försöket 

med fördelning av utbytesplatser till fakulteterna gällande utresande 
studenter och förslå hur studentutbyten skall hanteras på sikt för att 
effektivisera administrationen kring utbyten. (Externa relationer).  
 

- Implementera ett universitetsgemensamt system för hantering av all 
studentmobilitet inom universitetet, i syfte att harmonisera tillämp-
ning och öka graden av spårbarhet och statistik. Systematiseringen 
ska utformas så att alla utlandsförlagda delar av utbildningen kan 
dokumenteras. (Externa relationer)  

 
- Utreda och utveckla arbetet med breddad rekrytering. (Externa 

relationer)  
 

- Utreda och utveckla arbetet med Studieförberedande masterprogram 
(Externa relationer)  
 

- Utreda och utveckla arbetet med att gå ifrån tre anmälningskataloger 
till en. (Externa relationer)  

 
 
Kvalitetsarbete 
- Kommande förändringar ska i externt reglerade förutsättningar för 

universitetets kvalitetsarbete uppmärksammas och löpande rapporteras 
till nämnden. (Kvalitet och utvärdering) 
 

- Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 
• Genomföra en kartläggning avseende fakulteternas uppfölj-

nings- och utvärderingssystem. Uppdraget gäller all utbild-
ning som avses leda till en examen på grundnivå eller avan-
cerad nivå. Innehåll och resultat av denna studie ska relateras 
till Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar – 
en metod och vägledning. (Kvalitet och utvärdering) 

• Fortsätta arbetet med implementering av delprojektet inom 
Trackit, som syftar till datainsamling med hjälp av enkäter 
för att kartlägga studenternas studie- och arbetslivsförlopp. 
(Kvalitet och utvärdering) 

 
- Utbildning på forskarnivå: 

• Etablera användandet av examensenkäter (exit polls) avseende 
utbildning på forskarnivå. (Kvalitet och utvärdering) 

• Fortsätta arbetet med uppföljning av doktorandernas studie-
miljö och förutsättningar. (Kvalitet och utvärdering) 
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• Kartlägga och belysa implementeringen av universitetets 
föreskrifter för utbildning på forskarnivå. Särskilt fokus ska 
riktas mot tillämpning och uppföljning av de allmänna 
studieplanerna samt hanteringen av individuella studieplaner. 
(FSI) 

 
- Genomföra tematiska studier avseende externa intressentgruppers rela-

tioner och erfarenheter av kontakter och samverkan med Lunds univer-
sitet. Gäller i första hand frågor kopplade till utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. (Kvalitet och utvärdering) 

 
- Genomföra en uppföljande studie av utvecklingen kring HBTQ-frågor-

na, inklusive en jämförande analys i förhållande till resultaten i 2004 års 
studie. (Kvalitet och utvärdering) 

 
 
Lärare, studenter och medarbetare 
- Genom en kartläggande studie stödja fakulteternas arbete med 

studentstöd och vägledning. Utgångspunkten ska vara implementering 
av de riktlinjer som fastställts i Rättighetslistan för Lunds universitets 
studenter, det arbete som ingår i Trackit liksom de rutiner och aktiviteter 
som ingår i arbetet att aktivt introducera till studierna, SI, och att 
förebygga ofrivilliga studieavbrott, OFS. (Student och utbildning) 

 
- Utreda struktur och ansvarsförhållanden avseende studiesociala frågor, 

med särskilt fokus på koordinering och samverkan. (Student och utbild-
ning) 


