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Inspel från studentkårerna inför revideringen av Mål och strategier vid
Uppsala universitet

Studentkårerna ber att få tacka för möjligheten att inkomma med synpunkter på det stundande
arbetet med revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet.
Studentkårerna vill inför det fortsatta revideringsarbetet framföra följande:
När den stundande revideringen av Mål och strategier-dokumentet föredrogs av prorektor inför
studentkårerna (i samband med möte med Studentsamverkan den x november) påpekades bland
annat att ledningen önskar att konkreta utbildningsstrategier tas fram på regelbunden basis,
på motsvarande sätt som forskningsstrategierna i samband med den statliga
forskningspropositionen, och att dessa utbildningsstrategier infogas i Mål och strategierdokumentet. Studentkårerna ställer sig positiva till detta.
Som en del av sådana konkreta utbildningsstrategier önskar studentkårerna framföra följande:
● En konkret skrivelse om vikten av studentinflytande bör finnas, förslagsvis som en
utbildningsstrategi för att uppfylla ett konkret utbildningsmål. Detta inte minst eftersom
utbildningskvaliteten enligt studentkårernas mening är beroende av studentinflytande,
genom t.ex. arbetet med kursutveckling och utbildningsutveckling. Studentkårernas
uppfattning är att Uppsala universitet inte sällan profilerar sig som ett universitet där
studentinflytandet är högt prioriterad. En naturlig konsekvens är därför att detta också
framgår av ett högt styrande dokument, såsom Mål och strategier.
● Studentkårerna anser vidare att behovet av att möta förändringar i morgondagens
arbetsliv bör framgå av Mål och strategier-dokumentet. Förslagsvis skulle ett mål för
utbildningen kunna vara att studenterna vid Uppsala universitet efter examen ska vara väl
förberedda inför morgondagens arbetsliv med de utmaningar som det medför. Detta
skulle kunna inkludera hållbar utveckling, digitalisering och internationalisering.

● Vidare anser studentkårerna att vikten av kontakt med alumner och arbetsliv, samt
betydelsen av att utbildningen förankras i det kommande arbetslivet, bör framgå av Mål
och strategier-dokumentet.
● Studentkårerna anser också att interprofessionellt lärande, såväl inom som mellan
vetenskapsområdena, bör utgöra ett mål eller en strategi för utbildningen vid Uppsala
universitet.
● Studentkårerna anser vidare att “akademisk allmänbildning” - generiska färdigheter
såsom att tala inför grupp, akademiskt skrivande, hur man tar till sig akademiska texter
etc. - bör utgöra en del av utbildningsstrategierna vid Uppsala universitet. Studenterna
bör utbildas i detta och inte endast ges mängdträning.
● Studentkårerna anser att behovet och betydelsen av fristående kurser, och vikten av att
dessa inte helt ersätts av programutbildningar, med fördel kan skrivas in i Mål och
strategier-dokumentet.
● Vidare anser studentkårerna att forskningsanknytningen i utbildningen bör bli
tydligare vid Uppsala universitet, och att detta bäst möjliggörs genom att detta skrivs in i
Mål och strategier-dokumentet.
● En av de högst prioriterade frågorna för studentkårerna är att öka attraktiviteten för
Uppsala universitet. Ett konkret mål skulle därför kunna vara att Uppsala universitet ska
öka antalet förstahandssökande.
● Uppsala universitet bör enligt studentkårerna också verka ytterligare för breddad
rekrytering, vilket med fördel kan framgå av Mål och strategier-dokumentet som en del
av universitetets utbildningsstrategier. Studentkårerna anser härvid att detta inte ska
betraktas som en motsättning till universitetets strävan att rekrytera fler
förstahandssökande studenter, utan att breddad rekrytering snarare kan vara en del av
detta.
● Studentkårerna anser också att en skrivning om ökat antal internationella studenter,
samt utökade möjligheter för studenter vid Uppsala universitet att studera utomlands,
med fördel kan återfinnas i Mål och strategier-dokumentet. Studentkårerna vill dock i
sammanhanget framhålla att det måste finnas tydliga strategier för hur universitetet ska ta
ansvar för de internationella studenter som kommer till Uppsala och ge dessa

verktyg för att komma in i Uppsala och i det svenska samhället. Detta särskilt sedan det
uppmärksammats att internationella studenter blivit en allt större målgrupp hos
studenthälsan.
● Avslutningsvis anser studentkårerna att en del av utbildningsstrategierna bör vara
hållbara utbildningsmetoder i syfte att motverka psykisk ohälsa och ohälsosam stress
hos studenter.

Vänliga hälsningar,
Studentkårerna vid Uppsala universitet

