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Närvarande

Lars Haikola, universitetskansler (ordförande)
Gunilla Jacobsson, senior rådgivare (sekreterare)
Erik Arroy, studentföreträdare
Ann-Marie Begler, generaldirektör
Agneta Bladh, f. rektor
Jens Oddershede, rektor
Anders Söderholm, rektor
Ulrika Thavelin, personalföreträdare
Anna Lundh, personalföreträdare
Viveka Persson, enhetschef utvärderingsavd. (p 3)
Anette Gröjer, avdelningschef utvärderingsavd. (p 3-5)
Carl Sundström, utredare utvärderingsavd (p 4)
Åsa Ekberg, utredare utvärderingsavd (p 6)
Joakim Palestro, utredare utvärderingsavd (p 6)
Annika Pontén, avdelningschef analysavdelningen (p 7)

1. Mötets öppnande
Ordföranden Lars Haikola öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Anteckningar från föregående möte
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna.
3. Utvärderingar av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013
Viveka Persson, presenterar arbetssätt, resultat analys och reflektioner från
utvärderingen inom ingenjörs- och teknikvetenskap. En problematik som lyfts av
rådet gäller utbildningar av tvärvetenskaplig karaktär som ibland fälls p.g.a
bristande tyngd i teknik. Även problematiken med dubbla examina ventileras.
4. Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i sociologi, informatik, journalistik,
medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, arbetsvetenskap, biomedicinsk
laboratorievetenskap, biomedicinsk analytikerexamen, farmaci,
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receptarieexamen, folkhälsovetenskap, nationalekonomi, geovetenskap,
ekonomisk historia, och närliggande huvudområden
Carl Sundström presenterar arbetet (se bifogade powerpoint-presentation). Rådet
diskuterar och reflekterar kring de skilda ideologier som kännetecknar de olika
faserna i utvärderingscykeln.
5. Reflektioner kring det nuvarande utvärderingssystemet
Rådet framför synpunkter på den rapport universitetskanslern publicerat. Ny
version kommer inom kort.
6. Universitetskanslersämbetets självvärdering till ENQA
Åsa Ekberg och Joakim Palestro redovisar den tänkta uppläggningen på
myndighetens självvärdering. Rådet lämnar synpunkter och förslag.
7. Ett effektivitetsprojekt i vardande baserat på resultat från pågående
kvalitetsutvärderingar
Annika Pontén presenterar kommande effektivitetsprojekt som utgår från
kvalitetsutvärderingarna. Hon presenterar också andra kommande
effektivitetsanalyser (se bilaga).
8. Ämbetsguiden
Lars Haikola presenterar kort UKÄ:s Ämbetsguide som är ett samlingsdokument
med ämbetets instruktion, policydokumentet Ett ämbete i förnyelse och
policyplan med prioriteringar för 2013-2015.
9. Chefsutvecklingsuppdraget
Gunilla Jacobsson redogör kortfattat för ämbetets arbete med uppdraget om
chefsutveckling.
10. Universitetskanslersämbetet i budgetpropositionen
Gunilla Jacobsson kommenterar kort UKÄ i budgetpropositionen.
Konkretiseringar kommer i regleringsbrevet som tas upp på nästa möte.
11. Universitetskanslersämbetets pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Läggs till handlingarna.
12. Sammanträdesdatum 2014
26 februari, 12 maj, 10 september och 12 november. Sammanträdestid kl. 10 – 13
inklusive lunch.
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