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Sändlista

Startbidrag för nya masterprogram
Beslut
Utbildningsnämnden (UN) beslutar
att ge startbidrag till utbildningsprogram enligt följande:
(mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Strategisk utveckling (UN:s egen medelsanvändning: 1002001, 89, 100528)
Masterprogram i
livsmedelssystemet
(PN-NJ)

1,0

1,5

Masterprogram i
växtbiologi (PN-S)

1,0

0,5

0,5

Garanterad ersättning (UN:s förslag till styrelsen om anslagsfördelning)
Masterprogram i
livsmedelssystemet
(PN-NJ)

0,5

1,5

2,0

1,0

Masterprogram i
växtbiologi (PN-S)

0,5

2,0

2,5

1,0

3,0

4,0

4,5

2,0

Summa

2,0

0

att startbidragen gäller under förutsättning av erforderliga beslut om inrättande och
annonsering av berörda utbildningar.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har för avsikt att föreslå vissa förändringar i programutbudet,
bl.a. inrättandet av två fakultets- och ortsövergripande masterprogram med start
hösten 2018. Tidigare arbetsgrupper och ansvariga PN framhåller att det är förenat
med extra kostnader att starta nya utbildningar, särskilt där nya former av samverkan och pedagogik ska implementeras (bilaga 1 och 2).
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Programutveckling är en naturlig del av utbildningsverksamheten och måste
rymmas inom den resursram som finns tillgänglig för utbildning på grund- och
avancerad nivå. Vid större förändringar är det dock rimligt och i vissa fall nödvändigt med ett gemensamt ansvar för finansieringen av utvecklingsbehoven.

Strategisk utveckling
a) Kostnader för kurs- och programutveckling

Utöver resurser som redan förbrukats i utredningsarbetet, tillkommer
kostnader för att operationalisera kursplanering i samverkan med berörda
lärare, marknadsföra de nya utbildningarna, utforma kurs- och utbildningsplaner etc. Från arbetsgrupperna/ansvariga PN framhålls särskilt behovet
av att tidigt få en programstudierektor/projektledare på plats, men även
behovet av administrativt stöd och resurser för riktad marknadsföring.
För masterprogrammet i livsmedelssystemet har även påtalats behovet av
resurser för kompetensuppbyggnad och –samordning med avseende på
systemkunnandet inom livsmedelsområdet.
UN bidrar till detta utvecklingsarbete med stöd från sina egna medel. Dessa
bör främst gå till den akademiska verksamheten. Vidare uppmanar UN
universitetsdirektören att säkerställa att berörda kanslier har tillräckliga
resurser för att möta de nya programmens behov inkl. samordning mellan
flera PN.
Medel för strategisk kurs- och
programutveckling (mnkr)

2017

2018

2019

2020

Masterprogram i livsmedelssystemet (PN-NJ)

1,0

1,5

0,5

-

Masterprogram i växtbiologi
(PN-S)

1,0

0,5

-

-

Medlen disponeras av NJ- och S-fakulteten efter förslag från respektive
PN.
b) Kostnader för infrastruktur för distanspedagogik

De nya fakultets- och ortsövergripande masterprogrammen behöver fungerande infrastruktur för distanspedagogik när utbildningarna börjar hösten
2018. Sådan infrastruktur är dock till nytta även för andra utbildningar på
olika nivåer.
Det pågår redan ett arbete om AV-utrustning för distansundervisning och
relativt stora investeringar planeras den kommande tiden. UN uppmanar
rektor att avsätta medel ur klimatfonden för att delfinansiera de kostnader
som uppstår. En delrapport om pågående arbete planeras till UN:s möte i
september 2017.
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För att potentialen i den nya tekniken ska komma till sin rätt och utbildningar som genomförs med distanspedagogik ska bli bra, kan extra
utvecklingsåtgärder inom det pedagogiska området behövas. PN kan
disponera medel enligt ovan för detta utvecklingsarbete. Utbildningsavdelningen kan bistå med konsultationer inom distansutbildningens
pedagogik.

Garanterad ersättning under inledande år
Under de inledande åren är studentvolymen vanligtvis liten på en ny utbildning. Få
HST och inga HPR finns redovisade de första åren. Därför är det svårt att finansiera genomförandet av kurserna på bara den ordinarie ersättningen till fakultetsnivån, som baseras på antal HST och HPR inom olika utbildningsområden.
En garanterad ersättning ges för en viss minsta studentvolym under uppbyggnadsperioden, till de masterprogram som UN valt att prioritera. Växtbiologiprogrammet
ges en högre ersättning eftersom det ligger i en högre resurskategori.
Medel för garanterad ersättning
under inledande år (mnkr)

2018

2019

2020

2021

Masterprogram i livsmedelssystemet
(PN-NJ)

0,5

1,5

2,0

1,0

Masterprogram i växtbiologi (PN-S)

0,5

2,0

2,5

1,0

Anmärkning: Beräkningen är preliminär och påverkas av ev. förändringar i resursfördelningsmodellen och ersättningsnivåer för utbildningsområden.
Dessa resurser beslutas inom den ordinarie anslagsfördelningen inför varje budgetår. En avveckling av nuvarande strukturstöd kan frigöra resurser som kan
användas för detta ändamål.
Under 2021 görs en nedtrappning av startbidraget. Från och med 2022 ska de
berörda utbildningarna bära sina egna kostnader eller finansieras av ev. omfördelning inom berörda PN.

Konsekvenser
UN:s egna utvecklingsmedel för innevarande år (totalt 3 300 tkr tillgängliga vid
årets början) förbrukas. Det innebär att eventuell förstärkning av alumnverksamheten får finansieras på annat sätt, t.ex. genom de strategiska medel som rektor
förfogar över.
En betydande del av UN:s utvecklingsmedel för kommande år blir också
intecknade i och med detta beslut.
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Användning av UN:s medel 2017
(enligt detta och tidigare beslut)

tkr

Strategisk utveckling av masterprogram i livsmedelssystemet (PN-NJ)

1 000

Strategisk utveckling av masterprogram i växtbiologi
(PN-S)

1 000

Ersättning till ledamöter i UN
6 lärarrepresentanter á 10 % av heltid

940

Mötesomkostnader UN och Strå (resor, förplägnad,
lokaler m.m.) och driftskostnader i övrigt

180

Pedagogisk konferens i augusti för lärare m.fl. vid SLU

150

Reserv

30

Summa

3 300

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av
utbildningshandläggare Johan Torén. I beredningen av ärendet har även utbildningsledarna Anders Jäderlund och Anna Rudebeck samt utbildningshandläggare
Maria Sterner medverkat.

Karin Holmgren
Johan Torén

Sändlista
Dekanerna
Programnämndsordförandena

Kopia för kännedom
Universitetsdirektören
Avdelningschefer (motsv.) inom administrationen
Fakultetsekonomer
Utbildningsledare
Sluss
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