8/21/2020

Varmt välkomna till SLU:s
utbildningskonferens dag 2!
Karin Holmgren, prorektor

Välkomna till en annorlunda hösttermin!
• Ökat studentintresse för SLU:s utbildningar
• Pandemin är inte över 
• FHM rekommendationer gäller, SLU-beslut från 2020-06-08 gäller
• Studenter välkomnas tillbaka till campus men digital undervisning

fortsatt viktig
• Vi alla – universitets- fakultets- och institutionsledning, lärare, all

personal och alla studenter – har ett gemensamt ansvar för att få
arbets- och studiemiljö att fungera och samtidigt minska risken för
smittspridning
• Corona-relaterad information på SLU-webben uppdateras

fortlöpande
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UTBILDNING ATT VARA
STOLT ÖVER
Framtidens hållbarhetsexperter
• SLU har ett tidsrelevant

samhällsuppdrag
• Godkänt kvalitetsarbete!
• Flera populära internationella

utbildningar
• Ambition framåt: Utvecklat

programutbud och ökat antal
studenter, och än högre
utbildningskvalitet.

UTBILDADE VID SLU BEHÖVS
för att skapa långsiktigt hållbara samhällen så att
vi kan lämna över en bättre värld till kommande
generationer. Då behövs bl a:
•

lösningar för övergången från ett fossilbaserat
samhälle med en linjär ekonomi till ett mer
biobaserat samhälle med cirkulär ekonomi,

•

hållbara livsmedelssystem, förnybara
energisystem,

•

en hälsosam värld för människa, djur och natur
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Vår position i dag och var vi vill vara framåt
SLU:s kompetens

SLU:s kompetens

Studenternas
efterfrågan

Studenternas Arbetsmarknadens behov
efterfrågan

Arbetsmarknadens behov

SLU:s kompetens

Arbetsmarknadens behov

Här är vi

Studenternas
efterfrågan

Hit vill vi

Från vision till verklighet

Organisation

E-baserat lärande
Struktur flexibilitet

Alla utbildningar,
alla SLU-campus

Kvalitet:
bra lärare,
rätt innehåll,
modern pedagogik

Civilingenjörutbildning

Hållbar
utveckling

Systemperspektiv

Kommunikation

Resurser

Nya namn

Tvärvetenskap

Dilemman

Ämnesdjup

Jämställd miljö

Omvärldsanalyser, workshops, stormöten på alla stora campus, rundabordssamtal med externa,
projektgrupper, PPUP-rapporter, externa och interna remisser……
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Scenarier
3+2
(agr. + jägm.)

Utökning
HST, bef.
program

Nya program

Nya
kurspaket

E

Ja, platsantal
mer än
nuläget

4 master +
DSS
Skogsm. +
Fristående

6 kand. (2
engelska)
10 master
2 långa samt
utökning platsantal
befintliga

--

B

Ja, platsantal
något mer än
nuläget

4 master +
DSS
Skogsm.

3 kand. (2
engelska)
7 master
2 långa

--

A

Ja, platsantal
lite mer än
nuläget

4 master +
DSS
Skogsm.

2 kand. (1
engelska)
4 master
2 långa

2
(30 hp)

C. Inom ram

C

Ja, platsantal
samma el
mindre än nu

Nej, inte heller
DSS
Skogsm.

1 kand.
(och 1 master läggs
ner)

--

D. Defensiv

D

Nej, och
fortsatt
nedåtgående
trend

Nej, inte heller
DSS
Skogsm.

--

--

8000
7500

E. Offensiv

7000
6500
6000

B. PN:s förslag

HST

5500
5000

A. PPUP:s förslag

4500
4000
3500
3000
2500

Universitetsstyrelsens beslut, Scenario A
Miljoner kronor, prislappsbaserat GU-anslag

500
480 (4750 hst)
460 (4555 hst)
440 (4355 hst)
420 (4160 hst)

Lark - Umeå, Civ.ing
DSS MSc, HU skog BSc,
Miljöanalys MSc, mm
Pol.kand-HU + Food&Landscape,
Omläggning agronom, jägmästare

400 (3960 hst)
380 (3760 hst)
360
340
320
300
År
År
År
År
År
År
År
År
År
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Beslut i år gäller för utbudet 2021 (grönmarkerat)
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Strategier för förändringens start 2021, scenario A
1. Åtgärda problem inom våra kärnområden (agronom & jägmästare)
2. Öka volymerna i våra framgångsrika och eftersökta program (DSS)
3. Göra något helt nytt (t ex, Food and landscape)
4. Inspiration från vinnande koncept från andra universitet (t ex Pol kand

– hållbar utveckling)
Förslagen innebär bl a:
 skogliga utbildningar på flera orter, fakultetsövergripande samarbete
 ökning beträffande hållbar utveckling, tvärvetenskap och samhälls-

vetenskap
 internationalisering

Den fortsatta processen
• Lärdomar hittills
• Anpassa utvecklingstakten
• Driva behovet av resursförstärkning
• Fortsätta analysera behov och

prioritera
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”If we teach today´s students as we taught yesterday´s –
we rob them of tomorrow” (John Dewey, 1859-1952)
”Bildning och kunskap behövs för att kunna nyansera.
För att kunna reflektera och utifrån det också
manövrera i det nya. För att kunna leva med
ambivalenser, för att kunna härbärgera motsatta
perspektiv, för att klara att konfrontera komplexiteter.
För att kunna se saker från å ena sidan – och å andra
sidan. Finna argument både för och emot.” (Lars
Dencik)
Tack och återigen välkomna till dagens program!
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