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PROGRAM DAG 1
12.00 Lunch i Götasalen

13.00 Välkommen, Visning av nyheter i 1.18, Diskussion kring 
Kursinfo/Ladok

14.45 Fika 

15.15 Gruppdiskussioner

16.45 Sammanfattning av dagen 

19.00 Middag på Restaurang Mode
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PROGRAM DAG 2
08.00 Gruppdiskussion - önskemål 

09.30 Fika 

10.00 Inspirationsföreläsning med Malin Emilsson, Kraft och balans 

11.00 Vad händer framåt, öppen frågestund och sammanfattning 

12.00 Lunch Orangeriet 
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VÄLKOMMEN

Presenter
Presentation Notes
Jag har fått äran av styrgruppen för KursInfo att hälsa er alla välkomna
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TACK

Presenter
Presentation Notes
Tack för ert engagemang. Både i hur ni arbetar med systemet, men också med hur KursInfo utvecklas tack vare era synpunkter och idéer, vilket vi hoppas kommer att bli mycket av de närmaste dagarna. Vi hoppas att dessa dagarna ger er både matnyttig information och en chans att diskutera med kollegor i diverse frågor. Passa på att fråga hur en viss process ser ut eller hur Ladok påverkas av KursInfo och vice versa. Vissa har längre erfarenhet av KursInfo och vissa har längre erfarenhet av Ladok och ytterligare andra ha erfarenhet från andra utbildningsdatabaser. Utmärkt tillfälle att ”låna” idéer av varandra.  Passa på att skapa kontakt – använda deltagarlistan och kontakta kollegor – ordna egna studiebesök etc efter användarträffen. Ex vi har åkt till HB, HV, JU och Linné och JU har kommit hit.Ni har hand om ett av de viktigaste juridiska dokumentet och det är avtalet med student vad de ska uppnå med sitt lärande. Info om Ladok utbildningsdatabas och att vi fortsätter samarbetet och utvecklingen av KursInfo.– tyvärr var det några kollegor som inte kunde vara med Linné och Halmstad pga av oförutsedda händelser. Hälsning från alla chefer 
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HÖGSKOLAN I 
SKÖVDE

Presenter
Presentation Notes
I min roll som studieadministrativ chef har jag fått uppdraget att berätta lite om Högskolan i Skövde och hur vi jobbar med utbildnings- och kursplaner
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HÖGSKOLAN I SIFFROR 2018
• 8418 studenter på grund och avancerad nivå

• 3492 helårsprestationer

• 66 forskarstuderande

• 542 anställda 

• varav 147 inom verksamhetsstödet som är en centraliserad organisation

• Ca 40 anställda inom Avdelningen för utbildnings och studentstöd
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KURSINFO I SIFFROR 2018
• 55 program och utbildningsplaner

• 88 programtillfällen

• 637 kurser med 750 kursplaner

• 1112 kurstillfällen varav 266 är fristående

Presenter
Presentation Notes
637 kurser med 750 kursplanerVissa kurser går både höst och vår och får därmed en kursplan för varje termin.Vi har kurstillfällen för nationella och internationella omgångar, men är även med i specialist, utbytes samt har en lokal omgång för programstudenter
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ORGANISATION



Bild 10

ORGANISATION FORTS

Fakultetsnämnd

Utbildnings-
kommittén för 
biovetenskap

Utbildnings-
kommittén för 

handel och 
företagande

Utbildnings-
kommittén för 

hälsa

Utbildnings-
kommittén för 
informations-

teknologi

Utbildnings-
kommittén för 

ingenjörs-
vetenskap

”Utbildnings-
kommittén” för 

forskarutbildning

Presenter
Presentation Notes
ÄmnesföreträdareStudentrepresentanterUtbildningshandläggare som har hand om kallelse och protokoll samt se till att det är rätt i KursInfoNya Utbildningsplaner FN beslutarUtbildningskommittéerNya Kursplaner – lärare lägger in Revidera kursplaner – utbildningshandläggare Revidera utbildningsplaner – utbildningshandläggare Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi – ska bli någon form av utbildningskommitté
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