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Bilaga till rektors beslut 21 december 2009 
 

Uppdragsbeskrivning för Sekretariatet för uppdragsutbildning 
 
Inledning 
Sekretariatet för uppdragsutbildning vid SLU startar den 1 januari 2010 en 
första verksamhetsperiod om tre år med möjlig förlängning i treårsperioder. 
Verksamheten ska innan första periodens utgång utvärderas för beslut om dess 
fortsättning. Sekretariatet är under första perioden lokaliserat till campus i 
Skara. Sekretariatet representerar SLU inom området, rapporterar till vicerektor 
för samverkan och efter överenskommelse till rektors ledningsråd.  
 
Ansvarsområde 
Sekretariatet för uppdragsutbildning ska: 
 
 Arbeta för att forskare och institutioner vid SLU och intressenter utanför 
SLU ges möjligheter att samverka för att utveckla och genomföra efterfrågad, 
högskolemässig och fullfinansierad uppdragsutbildning inom SLU:s 
forskningsområden.  
 Vara sammankallande för fakulteternas utsedda ansvariga för 
uppdragsutbildning och har rektors uppdrag att i samverkan med dekaner och 
intressenter bygga upp ett basutbud av uppdragsutbildning vid SLU. 
 Utveckla enhetliga, effektiva administrativa rutiner för planering, 
genomförande och uppföljning av uppdragsutbildning.  
 Ansvara för informationsspridning till SLU:s forskare/lärare rörande 
uppdragsutbildning, riktlinjer, stödmöjligheter etc. Detta sker via en 
internwebb, utskick samt vid interna workshops.  
 Hålla en uppdaterad översikt över relevant verksamhet som pågår inom 
SLU:s olika fakulteter inom uppdragsutbildning.  
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 Hålla en uppdaterad extern webbsida med information om sekretariatet i sig 
samt länkar till relevanta projekt.  
 Driva en omvärldsbevakning inom området och samordna vid behov SLU:s 
arbete med policydokument, offerter etc.  
 Erbjuda eller förmedla administrativ och pedagogisk avlastning för lärare i 
uppdragsutbildningssituationen (finansieras av resp. projekt). 
 
Sekretariatet kan i samverkan med fakulteterna och 
universitetsadministrationen (SUS, Info) initiera och driva projekt rörande nya 
utbildningskoncept, marknadsföring etc. Projekt som kräver extra finansiering 
förankras hos vicerektor för samverkan och hos universitetsdirektören. 
 
Övrigt 
Sekretariatets stab år 2010 består av en uppdragsutbildningsledare 50 % och 
uppdragsutbildningskonsulent 50 %. Under perioden 2010-2012 avsätts medel 
för sekretariatet i anslagsfördelningen som en etableringskostnad. Därefter ska 
sekretariatet bekostas genom påslag på den uppdragsutbildning som säljs. 
 
Inom universitetsadministrationen ansvarar avdelningen för SUS för 
sekretariatets administration och ekonomihantering om inte 
universitetsdirektören beslutar något annat.  


