Nätverksdiskussion: Uppdragsutbildning
UniLinks Arenaträff i Jönköping 13-14 april 2016
Olika perspektiv – ska uppdrag administreras av en central funktion eller berörd institution?
Fördelar central funktion:





Professionalism – harmoniserade offerter o prissättning, samla kontakter i CRM-system
Effektivare användning av t ex jurist-, sälj- och redovisningskompetens
Uppföljning av t ex offerter och diarieföring underlättas
Kvalitetssäkring för lärosätet

Fördelar institution:
 Ämneskunskap
 Mer utrymme för skräddarsydda lösningar
 Kortare beslutsvägar (oftast)
I brist på en central samordnande funktion kan man skapa t ex ett nätverk av personer som arbetar
med frågorna och regelbundet utbyta erfarenheter och synkronisera arbetsuppgifter och resurser.
Exempel att inspireras av









Högskolan i Gävle har tagit fram en ”Handbok för uppdragsutbildning” med processkarta,
mallar för offerter och avtal, checklistor för ekonomihantering, etc. Framtagen i samråd med
avd. för ekonomi, antagning, m fl. Kontakta Anna Jansson Åkerson för mer information.
Linnéuniversitetet har en modell kallad ”Platta paket”, med en inledningsfas bestående av
mycket digitalt material (flipped classroom och andra format), vilket ger möjlighet att med
kort varsel kunna erbjuda utbildningar. Under den första, mindre resurskrävande fasen har
man tid att förbereda följande faser utifrån beställarens önskemål. Kontakt Jan Novak
Högskolan i Borås planerar/har digitala kortkurser. Kontakt Jaana Ben Maaouia.
Jönköping University erbjuder kurser för lärare och skolledare (”2komma5”). Kontakt Johan
Bäcklund.
Gemensam utbildningsinsats för upphandlare idé från RUC Väst. Kontakt?
Fyrklövern ska testa att erbjuda utbildningar tillsammans. Kontakt Tommy Svensson, HH

Övriga reflektioner





Framförhållning centralt – hur kan lärosäten konkurrera med mer snabbfotade
utbildningsföretag? Vilka är lärosätens USP? Den vetenskapliga grunden och seriositeten,
möjligheten att erbjuda poänggivande kurser, kontinuiteten (konkurs osannolikt)?
Svenska som andraspråk framtida jätteutmaning.
Arbetsmiljöenkäten en bra kanal för feedback till ledningen kring arbetsbelastning och andra
frågor knutna till uppdrag, om andra kanaler saknas.
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