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Utlysning Studentrepresentant till

SUHF:s expertgrupp för

högskolepedagogik och lärande

Uppdraget

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, kommer ha en expertgrupp för

att diskutera högskolepedagogik och lärande. Hela expertgruppen är för

närvarande under tillsättning och dess arbete kommer utgå från en temporär

arbetsgrupp som har berett expertgruppens syfte och former de senaste två åren.

Den fullständiga rapporten från arbetsgruppen är bifogat i slutet av detta

dokument.

Beredningen kom fram till att det finns fem övergripande behov av en permanent

expertgrupp enligt nedan:

1. Behov av samordning mellan lärosätena kring högskolepedagogiska frågor.

2. Behov av kontinuitet, långsiktighet och uppföljning av tidigare

arbetsgruppers rekommendationer.

3. Behov av en gemensam överblick över fältet vad gäller högskolepedagogisk

kunskap som kan ge lärosätenas ledningar råd och stöd i att fatta beslut

vad gäller verksamheten.

4. Behov av gemensamma rekommendationer och ramverk kring

högskolepedagogiska frågor. UKÄ har t.ex utpekat behovet av en nationell

strategi för högskolepedagogisk utveckling.

5. Behovet av diskussioner kring högskolepedagogikens roll i relation till

andra frågor såsom utbildningskvalitet, digitalisering, livslångt lärande och

breddad deltagande.

Utifrån dessa behov kom arbetsgruppen fram till att expertgruppen bör jobba med

följande frågor och områden inom högskolesektorns högskolepedagogiska

utveckling:

● Bidra till att samla och sprida relevant forskningsbaserad kunskap i

högskolepedagogiska frågor

● Identifiera behov av kunskapsutveckling inom särskilda områden av

relevans för expertgruppens område och uppdra åt personer/grupper att ta

fram underlag

● Skapa kontinuitet och uppföljning genom att sprida kunskap från rapporter

och utredningar nationellt för att underlätta lärande.
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● Utgöra ett forum för samtal och samarbete mellan ledningsrepresentanter

och representanter för pedagogiska utvecklare för att identifiera

utmaningar, samarbeta kring lösningar, samt lyfta fram goda exempel och

resultat av hur man vid olika lärosäten arbetat för att hantera dessa.

● Utgöra svensk sektorsgemensam samarbetspartner för internationella

organisationer inom det högskolepedagogiska området

● Ansvara för att etablera rutiner kring utseende av organisatörer för

NU-konferensen, uppföljning och överlämning mellan

konferensorganisatörer.

● Bereda frågor av högskolepedagogisk karaktär till SUHFs styrelse

● Bidra i utbildningar arrangerade av SUHF

SFS har möjlighet att nominera upp till två representanter till detta uppdrag.

Omfattning

Uppdraget är från och med omgående till det att gruppens arbete är genomfört.

Gruppen kommer att sammanträda 4-5 gånger per termin. Under rådande

pandemi sker det digitalt men kan även förekomma på SUHF:s kansli i Stockholm

om omständigheterna tillåter. SUHF och SFS ersätter inte resekostnader. Hör

därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Vad vi söker

Till det här uppdraget söker vi en student som har erfarenhet av att jobba med

frågor som rör högskolepedagogik. Det är meriterande men inte ett krav att ha

jobbat med frågan om högskolepedagogisk utveckling och organisering på

lärsoätesnivå.

Nomineringar

Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 16 juni 2021.

Ansökan ska innehålla:

● Nominering från en medlemskår, medlem i medlemskår eller

styrelseledamot i SFS,

● Kontaktuppgifter till den som nominerar,

● En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en

motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,

● Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de formella

meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för

sammanhanget relevanta meriter,

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.
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