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Samhällsvetenskapliga fakultetens planerade verksamhet 2016-2017 

Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2016-05-25 

 

Nedan listas fakultetsledningens och fakultetsnämndens planerade aktiviteter och åtgärder 

utifrån den strategiska planen, med tonvikt på de frågor som identifierats som viktiga för de 

närmaste åren, se avsnitt 4 i Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan för perioden 

2016-2018. 

 

1. Utbildning 

- Delta i och följa REBUS arbete med att utforma universitetets kvalitetsprocesser 

- Delta i och följa områdets och BUGA:s arbete med utvecklingen av områdets 

utbildningar på grund- och avancerad nivå 

- Delta i och följa områdets och BULA:s arbete med utvecklingen av universitetets 

lärarutbildningar 

- Genomföra områdesnämndens uppdrag att följa upp de av GÅR godkända 

åtgärdsplanerna och senast 2017-06-30 återrapportera till områdesnämnden (juni 2017) 

- Genomföra områdesnämndens uppdrag att följa upp prestationsgraderna, särskilt för 

institutioner med prestationsgrad lägre än 70% och högre än 80%, eller som ökat eller 

sjunkit mer än 5% mellan åren 2012 och 2014 (juni 2016) 

- Kontinuerligt följa upp resultatet av fakultetens ändring av budgetkonsekvenser av 

underprestationer 

- Samla information om praktikkurser och vid behov diskutera åtgärder (december 2016) 

- Samla information om institutionernas arbete för att öka andelen studenter som deltar i 

internationella studentutbytesavtal, särskilt vad gäller utresande (december 2016) 

- Inventera tentamensformer och anonymitet 
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2. Forskning 

- Inventera områdets forskningsinfrastruktur (april 2016) 

- Delta i områdets arbete med att synliggöra forskningsinfrastruktur 

- Tillsammans med naturvetenskapliga området klarlägga och lyfta framtida behov av 

forskningsinfrastruktur 

- Delta i organisationen av områdets profilseminarier 

- Följa utvecklingen av strategiska forskningssatsningar inom universitetet och 

uppmärksamma fakultetens potentiella roll i dessa 

- Följa användningen av bibliometriska metoder och hur dessa speglar fakultetens 

forskning 

- Sprida information om seminarier och workshopbehandling av utkast till ansökningar 

om externa forskningsbidrag 

 

3. Forskarutbildning 

- Följa och bevaka resultatet av UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen och vid behov 

vidta åtgärder 

- Delta i och följa utvecklingen av universitetets kvalitetssystem med relevans för 

forskarutbildning 

- Delta i och följa områdets och BUF:s arbete med utvecklingen av områdets 

forskarutbildningar 

- Stödja utvecklingen av institutionsövergripande kurser i t.ex. vetenskapsetik, 

vetenskapshistoria 

 

4. Externa bidrag 

- Sprida information om ansökningar till forskningsråd och EU-medel 

- Delta i och följa områdets arbete med bedömning av ansökningar i universitetets interna 

urvalsprocesser till externa finansiärer  

 

5. Organisation 

- På områdets uppdrag arbeta med förslag utifrån den under 2015 utförda utredningen om 

fakultetens organisation, gällande dels SoRADs möjligheter att fortsätta att bedriva sin 

forskning inom ramen för en egen enhet, dels möjligheten att bilda en långsiktigt hållbar 

folkhälsovetenskaplig institution (september 2016) 

- Följa effekterna av tidigare organisationsförändringar 

 

6. Området och universitetet 

- Delta i och följa arbetet på olika nivåer inom universitetet angående bl a utveckling av 

kvalitetsprocesser för utbildning (se under 1) 
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- Verka för fruktbara samarbeten nationellt och internationellt samt inom lärosätet 

gällande bl a databaser och etiska frågor 

- Delta i och bevaka införandet av enhetshyror fr o m 1 januari 2017 

- Följa CeUL:s arbete med kompetensutveckling för universitetslärare 

- Följa och när så bedöms möjligt delta i utvecklingen av universitets- och campusmiljön 

som fysisk mötesplats för studenter och lärare/forskare, särskilt i samband med 

utvecklingen av Albanoområdet 

- Bevaka utvecklingen av lokalfrågorna och tillse att information kommer ut 

 

7. Samverkan 

- Verka för att synliggöra fakultetens många samverkansprojekt 

- Där så bedöms lämpligt i mer kollektiv form samverka om viktiga samtidsfrågor, gärna i 

samarbete med övriga fakulteter. 
 

 


