Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjuder in till konferens:

Att leda högre utbildning
14-15 november 2011. Konferensen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet,
Stockholm.
Du och dina medarbetare inbjuds att delta i en konferens på det mycket aktuella temat att leda
högre utbildning. Vänligen sprid till berörda inom din organisation. Deltagarantalet är
begränsat till max 200 personer.
Högre utbildning går in i en period som
präglas av stora utmaningar med bl a
* ökade krav från våra studenter samt från,
högskoleverk och departement och inte
minst arbetsmarknaden;.
* ökad frihet, som innebär ett ökat ansvar
för universiteten och högskolorna att
utforma sin egen verksamhet så att hög
kvalitet utvecklas och bibehålls;
* ökad internationalisering, vilket skapar ökad konkurrens, men också incitament att med
hjälp av internationella perspektiv samarbeta för att förbättra kvaliteten i utbildningarna;
* ett ökat ansvar att påvisa god kvalitet
Mål med konferensen
Konferensen syftar till att skapa en arena där strategier för ledarskap inom högre
utbildning kan synliggöras och diskuteras. Ledarskapet har betydelse för utbildningens
kvalitet. Du och dina medarbetare inbjuds därför att bidra till och utgöra en viktig del av
den samlade erfarenheten och kunskapen om ledarskap inom högre utbildning med syfte
att ytterligare utveckla utbildningens kvalitet.
Målgrupp:
Du som är ledare inom akademin med ansvar för utbildning och
utbildningskvalitet på olika nivåer, t ex rektorer och ledningsgrupper, dekaner,
prefekter, studierektorer och programledare.
Du som stödjer akademiska ledare, t ex pedagogiska utvecklare och
kvalitetssamordnare
Du som har ett forskningsmässigt intresse för ledarskap inom högre utbildning.

Innehåll
Konferensen fokuserar på fem teman
Att leda kollegor, om det specifika med att leda utbildning i akademin.
Att leda förändring, initiativ som tas för att utveckla verksamheten genom t ex
reformarbete, högskolepedagogisk utbildning, utvecklingsprojekt, seminarier och andra
former för kollegialt grundad utveckling,
Att leda med hjälp av incitament och belöning, t ex meritportfölj, pedagogiska priser,
grunder för rekrytering, befordran och lönesättning, utveckling och belöning av goda
miljöer
Att leda med hjälp av resursallokering, omprioriteringar av olika slag som har visat sig
eller antas gynna utvecklingen av utbildningen.
Att leda med hjälp av kvalitetsuppföljning, tex kriterier för kvalitet, på olika
organisatoriska nivåer

Talare:
Albert Pilot,
Liz Beaty:
Björn Stensaker:

Utrecht University, Fostering a community of leaders
University of Cumbria, Implementing strategies for leading quality
teaching and learning in Higher Education
Oslo University, Academic leadership from a Nordic perspective

Abstracts – deadline 15 augusti
Deltagarna inbjuds att skicka in abstracts om 500 ord i relation till ovan angivna teman
för presentation vid konferensen i följande format:
- Papper: Akademiskt reflekterande bidrag. 15 minuters presentation, 5 min
diskussion. Papper publiceras efter granskning i proceedings (1000-3000 ord)
- Rundabordsdiskussion: Problematisering av ledarskapsfrågor. 5 minuters
inledning, 40 minuters diskussion.
- Poster: Beskrivning av goda exempel. 2 minuters presentation i samband med
postersessionen
Urvalskriterier för bidrag:
Följande kriterier utgör underlag för urval för review-gruppen:
Abstractets potential för att initiera en akademiskt grundad diskussion om
ledarskap i högre utbildning
Abstractets potential att inspirera och utveckla ledarskapspraktik
Abstractets användning av relevanta teoretiska perspektiv kring högre utbildning
och/ eller ledarskap

Tidtabell
15 augusti 2011

Sista dag för anmälan (konferensavgift, 2200kr exklusive moms)
Sista dag att lämna förslag till bidrag (max 500 ord)

15 september 2011

Besked om bidrag accepteras skickas ut

15 oktober
14-15 november

Färdiga texter till proceedings skickas in
Konferens på Karolinska Institutet lunch-lunch.

För anmälan och mer information, gå till www.suhf.se/attledahogreutbildning
I det fall konferensen blir översökt kommer ett urval att göras av planeringsgruppen. I
första hand prioriteras dem vars bidrag accepterats för presentation. En fråga kommer vid
behov också att sändas till lärosätenas ledningar om att prioritera bland lärosätets övriga
anmälda.

