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Utdrag från Beslut om:
Utbildningsledare på Akademin för
hälsa och välfärd
Styrgrupp för utbildning
Förstärkning av studierektorsuppdrag
Justering av huvudsakliga
arbetsuppgifter för ämnesansvariga

Uppdraget som utbildningsledare på Akademin för hälsa
och välfärd
 Att införa och leda arbetet i en Styrgrupp för utbildning på grund- och avancerad nivå
 att verka för att utbildningar vid akademin har mycket hög kvalitet, t ex genom att
samordna och stödja arbete med och uppföljning av externa utvärderingar (UKÄ),
tillsammans med studierektorer och i samråd med avdelningschefer.
 att verka för profilerade utbildningar, förankrade i akademins forskning och kompetens,
som bidrar till byggandet av en komplett akademisk miljö med en stark växelverkan
mellan forskning, utbildning och samverkan vilket skapar goda förutsättningar för en
dynamisk miljö.
 Vara kontaktperson till och kanalisera stöd från Studerandeavdelningen för övergripande
utbildningsadministrativa frågor som berör utbildningar på grund- och avancerad nivå (t
ex handlingsplaner för studenter med funktionshinder, införande av betygskriterier)
 Vara kontaktperson till och kanalisera stöd från Högskolepedagogiskt centrum (HPC) i
generella frågor som rör utbildningskvalitet
 Vara kontaktperson gentemot FUNs kansli vad gäller alla övergripande kvalitets- och
utvecklingsfrågor inom som berör alla utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå
 Samordna resursanvändning för utbildningsdelar där kompetens från flera ämnen krävs
över gränser mellan program (uppsatshandledning, metodkurser etc)
 Implementering av vissa delar av akademins prioriterade områden inom högskolans
pedagogiska handlingsplan (Inrätta och arbeta med branschråd inom alla
utbildningsprogram)
I uppdraget ingår också att representera akademin i högskolans kvalitetsråd samt att vara en
del av akademins ledningsgrupp. I styrgruppen hanteras det urval av arbetsområdena ovan
som utbildningsledaren bedömer som lämpligt och de uppdrag som förmedlas via akademins
ledningsgrupp. I styrgruppen ingår förutom utbildningsledare och studierektorer också
kommunikatör för utbildning samt eventuellt också särskilt ansvarig för samverkan och
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”Pedagogisk coach”1. Utbildningsledarens och styrgruppens placering i
ledningsorganisationen på HOV finns i bilaga 1. En introduktionsutbildning för
utbildningsledaren genomförs under 2015.
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Beslut om ansvarig för samverkan och pedagogisk coach tas senare.
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