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Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av
utbildning – omgång 7
Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har utlysts i sex omgångar under perioden
2015–2020. Sammantaget har det inkommit 333 ansökningar, varav drygt hälften har beviljats
medel om totalt cirka 50 mnkr. Flertalet institutioner har ansökt och spridningen inom och
mellan områden och fakulteter har varit god.
Utlysningen för omgång 7 gäller projekt som planeras att genomföras under 2022 och
omfattar kvalitetsutvecklingsarbete inom all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För
omgång 7 avsätts 6 mnkr, inklusive medel för pedagogiska ambassadörer (se nedan).
Särskilt välkomnas ansökningar inom följande områden:
•

Pedagogisk utveckling av online-baserat lärande, t.ex. undervisning och examination
med hjälp av digitala verktyg.

•

Hållbar utbildning, t.ex. utbildning kring hållbarhetsfrågor, klimatanpassning av
utbildning, jämställd utbildning samt breddat deltagande och breddad rekrytering.

Projektansökan ska omfatta högst 2 A4-sidor. Därtill ska fogas en budget som tydligt
redovisar hur medlen är tänkta att användas och ett kort CV för huvudsökande (max 1 sida).
Omfattningen per projekt förmodas uppgå till maximalt 350 000 kr. Lönemedel ska avse
egentlig lönekostnad inklusive LKP. Inga OH-påslag beviljas. Endast anställda vid
Stockholms universitet beviljas medel. Medel beviljas normalt inte för material/utrustning och
heller inte för projekt som avser forskning. Ansökan ska vara godkänd av prefekt/motsvarande
vid huvudansvarig institution, vilket ska framgå av ansökan.
Ansökningarna kommer att behandlas parallellt med ansökningar inom ramen för Centrum för
Universitetslärarutbildnings (CeUL:s) utlysning av Pedagogiska ambassadörer för 2022 (se
information och utlysning här). Eventuella lönemedel som behövs för att kunna delta i
CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram sökes inom ramen för denna utlysning av rektors
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medel för kvalitetsutveckling. Därför ska det anges i ansökan om projektet även söker för att
ingå i CeUL:s program för pedagogiska ambassadörer.
Ansökan kommer att bedömas utifrån tre kriterier: överensstämmelse med utlysningen,
genomförbarhet samt angelägenhetsgrad. Resultaten av beviljade projekt förutsätts
tillgängliggöras för att komma övriga universitetet till del, t.ex. genom universitetets öppna
databas Figshare. Stöd till pedagogiska utvecklingsprojekt, oavsett om det genomförs som
pedagogiska ambassadörsprojekt eller ej, kan ges av CeUL.
Ansökan ska skickas elektroniskt till registrator@su.se med kopia till
anna-karin.bjorling@su.se. Ange diarienummer SU FV-1431-21 i ämnesraden. Ansökan ska
ha inkommit till registrator senast den 24 juni 2021. Beslut om vilka projekt som beviljas
medel kommer att tas i början av ht 2021.
Rektor uppmanar härmed områdesnämnderna att sprida information inom universitetet om
utlysningen av omgång 7.
Vid frågor, vänligen kontakta utredare Anna-Karin Björling vid Ledningssekretariatet,
Rektors kansli, anna-karin.bjorling@su.se.

