BESLUT
2015-06-11

1
Dnr STYR 2015/738

Rektor

Policy för uppdragsutbildning vid Lunds universitet
Bakgrund
Universitetsstyrelsen fattade vid styrelsemötet den 14 november 2008 beslut om att
all uppdragsutbildning fr.o.m. 2009-01-01 ska bedrivas inom myndigheten Lunds
universitet. I enlighet med förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning får
Lunds universitet bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i (1 §). Vidare
har Universitets- och högskolerådet (UHR) utfärdat föreskrifter till förordningen,
där det framgår att varje lärosäte ska fastställa riktlinjer för sin uppdragsutbildning
(UHRFS 2013:11). Lunds universitets policy för uppdragsutbildning beskriver
långsiktig viljeinriktning samt övergripande ställningstaganden och prioriteringar.
Beslut
Universitetet beslutar att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdragsutbildning ska föra ut kunskap från universitetet och därmed
bidra till samhällsutvecklingen.
Uppdragsutbildning ska fånga upp och föra tillbaka omvärldens behov
samt externa aktörers erfarenheter och perspektiv till både undervisning
och forskning, vilket bidrar till universitetets kvalitetsutveckling.
Lunds universitet ska vara proaktivt och drivande i utvecklingen av
uppdragsutbildningar i nära samverkan med företag, myndigheter och
organisationer regionalt, nationellt och internationellt.
Uppdragsutbildningar från Lunds universitet ska kunna möta
arbetsmarknadens och de yrkesverksammas kompetensutvecklingsbehov.
Uppdragsutbildning ska bidra till internationalisering och ökade
internationella samarbeten inom utbildning och forskning.
Genom organisatorisk kapacitetsutveckling 1i form av uppdragsutbildning
ska universitetetet bidra till globala utvecklingsprocesser och samverkan
kring de stora samhälleliga utmaningarna.
Uppdragsutbildning från Lunds universitet ska präglas av hög kvalitet.
Lunds universitet ska verka för att ge anställda möjlighet att arbeta med
uppdragsutbildning inom ramen för sin tjänst.
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Ökad kompetens på individnivå och stärkt kapacitet hos organisationer att driva förändringsprocesser för en
effektiv fattigdomsminskning, ett stärkt rättighetsperspektiv och långsiktigt hållbar utveckling (ur Resultatstrategi
för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017; Regeringsbeslut III:20)

Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Stora Algatan 4 Telefon 046-222 07 55, 046-222 00 00
Fax 046-222 07 50, E-post susanne.norrman@education.lu.se

2

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av sektionschef Margareta
Nordstrand. I handläggningen av ärendet har avdelningschef Susanne Norrman
deltagit.

Thorbjörn von Schantz
Margareta Nordstrand
(sektion Externa relationer)
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