
Stöd till initiativ för innovation i utbildningen vid Ekonomihögskolan 2017-18 

Support for initiatives for innovation in teaching and learning at LUSEM 2017-18 in English below 

 

Att vara i framkant i pedagogisk utveckling är en hörnsten i Ekonomihögskolans strategi och det är 
viktigt att öka kontakten mellan lärare vid olika institutioner och inom olika områden. För att aktivt 
uppmuntra till initiativ som innebär innovationer och förnyelse av form och innehåll i utbildningarna 
vid fakulteten lyser Ekonomihögskolan härmed ut medel som kan finansiera sådana initiativ.  

Lunds universitet kommer under året att upphandla ett system för digital examination och projekt 
som berör digital examination och/eller digitalt lärande i vidare bemärkelse – och gärna rör sig över 
institutionsgränserna – är därmed speciellt intressanta för denna satsning. En del av bakgrunden går 
att finna i att dagens studenter kommer från en gymnasieskola där digitalt lärande i olika former är 
ett naturligt inslag i lärandemiljön. Digitalt stöd för lärande, primärt för campus-studenter, blir därför 
allt viktigare även för vår egen verksamhet, helt enkelt för att studenterna förväntar sig det och för 
att våra konkurrenter tillhandahåller det. Ett annat prioriterat område för innovation i utbildningarna 
berör frågor kring hållbarhet i vid bemärkelse. 

 

Ansökan ska ske till fakultetsledningen via kanslichef Alf Rosenbäck, alf.rosenback@ehl.lu.se, senast 
den 1 december för beslut senast 15 januari. Resursmässigt avsätts 400 tkr per projekt för upp till 
fem projekt under 2018.  

Principer och kriterier:  

• Det bör finnas medverkande från mer än en institution eller mer än ett område inom en 
institution 

• Resurserna kan användas för lön, resor och andra driftskostnader; prioritet ges till projekt 
som engagerar och avlönar personer utanför fakulteten  

• Ansökan ska bestå av: 
o En beskrivning av initiativet på 1-3 sidor  
o Korta CVn för de medverkande  
o Redogörelse för planerad resursanvändning  
o Intyg om att berörda prefekter står bakom projektet  

• Initiativ som uppfyller följande kommer att prioriteras: 
o Att det finns en klar tanke om nyskapande 
o Initiativ som är trovärdiga vad gäller genomförande  
o Initiativ som innebär utveckling vad gäller digitalt lärande och/eller hållbarhetsfrågor  
o Initiativ som utnyttjar externa resurser 

• Projektredovisningen ska bestå i en beskrivning av uppnådda förändringar och insikter vad 
gäller arbete samt idéer för fortsatt arbete. Den får gärna ta formen av en skrift avsedd för 
vidare spridning och bör vara på engelska.  

Frågor ställs i första hand till berörda prefekter.  
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Support for initiatives for innovation in teaching and learning at LUSEM 2017-18 

Being at the forefront of educational development is a cornerstone of the strategy of the School of 
Economics and Management, and it is important to increase contacts between teachers at different 
departments and in different areas. In order to actively encourage initiatives that involve innovations 
and renewal of the form and content of the faculty's education, the School will fund initiatives for 
innovation and renewal. Lund University is currently procuring a system of digital examinations, and 
projects that concern digital exam and/or digital learning in a broader sense– and preferably cut 
across department boundaries – are particularly interesting for this venture. Part of the background 
can be found in today's students coming from a high school where digital learning in various forms is 
a natural part in the learning environment. Digital support for learning, primarily for campus 
students, therefore becomes more important for us simply because the students expect it and 
because our competitors provide it. Another priority area for innovation in education concerns issues 
of sustainability in the broadest sense. 

The application must be submitted to the School leadership via the head of the dean’s office, Alf 
Rosenbäck, alf.rosenback@ehl.lu.se, no later than 1 December for a decision by 15 January. 
Resource-wise there is allocated up to SEK 400,000 per project for up to five projects during 2018. 

Principles and criteria: 

• There should be participation from more than one department or more than one area within 
a department  

• Resources can be used for salaries, travel, and other project costs; priority will be given to 
initiatives that engage and remunerate people outside the School  

• The application must consist of: 
o A description of the project, 1-3 pages 
o Short CVs for the participants 
o Statement of planned resource use 
o Evidence that the relevant heads of department are informed and approved the 

application 
• Initiatives that meet the following will be prioritized: 

o There is a clear idea of innovation 
o Initiatives that are credible in terms of implementation 
o Initiatives that involve development in terms of digital learning and/or sustainability 

issues 
o Initiative that utilizes external resources 

• The final report should consist of a description of the practices changed, insights obtained, 
and ideas for continued work. It may take the form of a document intended for further 
dissemination and should be in English. 

Questions should be addressed to the heads of departments involved in each application  
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