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Så här jobbar Vi !
http://www.youtube.com/watch?v=50pSlTu8
MX0

http://www.youtube.com/watch?v=50pSlTu8MX0


Eller så här: 
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Programmets historia
• Programmet började 2001

• ett samarbete mellan UWC i Cape Town, UBC i Vancouver, Monash
University i Melbourne (från och med 2007, tidigare partner UTS) 
och Linköpings Universitet. 

• 2001 antogs 8 studenter vid Linköping

• Programmet fick i November 2005, vid ett årligt mote i Pittsburgh, 
Pennsylvania den pedagogiska utmärkelsen : The Curriculum 
Innovation Award, by Comission of Professors of Adult Education of 
the American Association for Adult and Continuing Education. 



Kurser

• * denna kurs turas om. Under 2010- 2011 var det Monash som undervisade. Linköpings 
universitet undervisar återigen från och med 2012. LiU ska undervisa tills 2014. 

• ** studenter som tillhör Linköpings universitet måste skriva en uppsats för att ta examen

Kurser Universitet som undervisar 

Locating oneself part UBC (och lärare från varje partner 
universitet)

Adult learning: perspectives and context Linköping

Work and learning UBC

Fostering learning in practice Monash

Global local learning UWC 

Understanding research * Linköping (fr 2012)

Local option **



Antal studenter 

• Antal Antagna studenter 
• 2012 antas 31 studenter 

• 2013 antas 31 studenter

• 2014 antas 31 studenter  (69 ansökande varav 49 ansökte oss som 
första val) 

• Aktiva studenter 

• 29 studenter som är registerad i termin 1 2013 höst termin

• 2013 höst termin 19 årstudenter



Programorganisation 1
• Varje lärosäte antar studerande lokalt och parterna turas sedan om 

att undervisa samtliga studerande.

• Varje lärosäte utfärdar examen för sina respektive studerande. 

• Programmet genomförs i sin helhet som distansutbildning och 
nätbaserat på halvfart över två år. LiU erbjuder learningplatform och 
studenter får LiU id, oavsett vilket universitet de tillhör. 



Programorganisation 2

• Management grupp träffas varje år, face to face, för planering och 
utvärdering

• Avtal mellan samtliga partner skrivs på 2011 (!) –Avtalet ska skriva om 
2015. 
• under tio år kunde vi samarbeta och driva program utan att ha påskrivet 

avtal
• Det är unik att fyra universitet lyckas att samarbeta under 10 år. 
• Avtalet påverkar vårt arbete på ett annat sätt nu. 

• Lärarna ingår i ett internationellt lärarlag.

• Programmet har en aktiv alumniverksamhet och ordnar egna 
konferenser vartannat år. (2012 Cape Town, 2014 Vancouver) 



Styrkor av programmet

• Programupplägget ger möjlighet till internationellt samarbete kring 
vuxnas lärande.  

• Flexibla distansformen ger möjlighet att kombinera arbete med 
studier.

• Rekryterar studerande från ett trettiotal olika länder över hela 
världen vilket gör att programmet har en bred social och etnisk 
mångfald.  (2013, bara trå studenter är ”svenskar”) 

• Tydlig forskningsanknytning angående kurslitteratur, arbetssätt, 
lärare

• Hög vetenskaplig kompetenser hos medverkande lärare, inte bara i 
Linköping utan hos alla partner 

• Ökat intresse för program från studenter och från andra universitet



Utvärdering 

• Varje kurs utvärderas av undervisande universitet

• Management grupps mötet

• UK ämbetes utvärdering pågår



Utvecklingsarbete och utmaningar

• Monash har sagt upp partnerskap. Vi försöker hitta nya partner 

• Generationsskifte 

• Ny lärplattform Lisam



Utvecklingsarbete och utmaningar

• För Linköpings universitets del 
• Fortsatt strävan att öka rekrytering och genomströmning. 

• (antal studenter som gör färdigt sin uppsatsarbete är ca 7 i ett läsår.)

• Fortsatt utveckling av webbaserade arbetsformer

• Få stöd för handledning för studenter

• Rekrytera ny generation av ledare och lärare inom programmet
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www.liu.se
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