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Kvalitetskonferens på Lunds universitet

De gemensamma nämnderna för 
utbildning och för forskarutbildning 
bjuder in till en universitetsövergripande 
kvalitetskonferens.  

Syftet med kvalitetskonferensen är att dela med sig 
av erfarenheter och goda exempel på kvalitetsarbetet 
i utbildning på samtliga nivåer. Konferensen syftar 
också till att utveckla fakulteternas interna arbete och 
processer, liksom stödet till de universitetsövergripande 
kvalitetssäkringsprocesserna.

Bakgrunden till konferensen är önskemål och behov 
som framkommit i kvalitetsdialogerna 2021 samt 
rekommendationer från UKÄ:s lärosätesgranskning.

I Lunds universitets Policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning anges två kriterier för 
hög kvalitet:

• att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling 
främjas i utbildningen. 

• att jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv 
integreras i utbildningen. 

Under konferensen kommer vi att få ta del av några 
exempel på hur dessa perspektiv har operationaliserats 
i utbildningen. Tillsammans med en panel och er 
deltagare vill vi diskutera hur arbetet med att främja 
och integrera dessa perspektiv kan utvecklas inom 
ramen för vårt kvalitetsarbete vid universitetet.

UPPLÄGG
I syfte att uppmuntra delaktighet och interaktion 
under konferensen välkomnar vi att deltagare skickar 
in frågor i förväg. Skicka in dessa till uss@stu.lu.se så 
når det arbetsgruppen. 

Det finns också möjlighet att skicka in frågor under 
konferensens gång (med hjälp av Mentimeter), som 
sedan fångas upp av en moderator. 

NÄR OCH VAR?
Konferensen äger rum måndag den 3 oktober, klockan 
09.00–12.00, i sal 128 på Socialhögskolan.

ANMÄLAN
Anmälan sker via länken nedan. Antalet platser är 
begränsade och vi ser gärna en spridning av olika delar 
av universitetet.
Anmäl dig till kvalitetskonferensen

mailto:uss%40stu.lu.se?subject=uss%40stu.lu.se
https://survey.mailing.lu.se/Survey/42541
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Program

INLEDNING 

PRESENTATIONER
Stöd för undervisning mot naturvetenskaplig 
litteracitet
Högskolepedagogik för att främja och integrera 
olika perspektiv i utbildningen - presentation av en 
högskolepedagogisk kurs.
Mer information om kursen
Susanne Pelger (Pedagogisk utvecklare, 
Naturvetenskapliga fakulteten)

Att arbeta med hållbarhetsperspektiv inom en 
fakultets utbildningsutbud
Juridiska fakultetens arbete med hållbarhetsperspektiv 
i utbildningarna på fakulteten.
Britta Sjöstedt (Universitetslektor, Juridiska fakulteten)

Hållbar utveckling genom ”wicked problems”- 
exemplet Change Maker Future Track
Ett icke poänggivande ”track”, med begränsat antal 
platser, som mastersstudenter vid Ekonomihögskolan 
kan anmäla sitt intresse för. Studenterna samverkar 
med representanter från externa organisationer och 
tar sig an komplexa utmaningar hos medverkande 
organisationer.
Martina Oxling (Projektledare, EHL)

Jämställdhetsperspektiv vid inrättande av ny 
utbildning 
Hur skrivs jämställdhetsperspektiv fram i underlag 
till inrättande av nya utbildningar? En analys av 
fakulteternas ansökningar om inrättande av ny 
utbildning sedan 2019.
Lena Christensen (Projektledare, Utbildningsstrategiskt 
stöd)

PANELDISKUSSION
Hur kan exemplen vi lyssnat till bli del av ett 
systematiskt kvalitetsarbete? 

I panelen deltar Emily Boyd (föreståndare för LUCSUS, 
styrgruppen för Hållbarhetsforum), Christofer Edling 
(dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, rådet för 
Jämställdhet och likabehandling), Christina Åkerman 
(avdelningschef vid Kvalitetsstöd, LTH), Wilhelm 
Wanecek (studentrepresentant).

AVSLUTNING AV DAGEN

MINGEL OCH INSPIRERANDE PRESENTATIONER 
UNDER FIKAPAUSEN.

TIPS!
MOOC om hållbar utveckling från Lunds universitet
Working for a sustainable future: concepts and ap-
proaches | Coursera

Seminarieserie vid AHU hösten 2022 på temat hållbar 
utveckling och högskolepedagogik
Sustainable Teaching & Learning on Higher Education: 
Principles & Practices | Avdelningen för högskolepeda-
gogisk utveckling (lu.se)

https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/forska-och-utbilda/hogskolepedagogisk-utbildning/kursplan-utbildning-naturvetenskaplig-litteracitet-hallbarhet-lika-villkor-och-etik-kortversion
https://www.coursera.org/learn/working-for-a-sustainable-future
https://www.coursera.org/learn/working-for-a-sustainable-future
https://www.ahu.lu.se/pedagogisk-utveckling/seminarier/sustainable-teaching-learning-on-higher-education/
https://www.ahu.lu.se/pedagogisk-utveckling/seminarier/sustainable-teaching-learning-on-higher-education/
https://www.ahu.lu.se/pedagogisk-utveckling/seminarier/sustainable-teaching-learning-on-higher-education/

