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Anvisningar för ansökan av projektmedel 
inom Högskolepedagogiskt lyft  

Bakgrund 

Under åren 2022–2023 genomför UHR ett regeringsuppdrag för att främja 

gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och 

högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet 

"Högskolepedagogiskt lyft".  

Som en del av regeringsuppdraget kommer UHR att fördela medel till 

utvecklingsprojekt som ska genomföras vid lärosäten. Totalt kan UHR fördela 

upp till 10 miljoner kronor för projekt inom utlysningen. 

Syfte och områden 

Syftet med utlysningen är att stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt 

inom den högskolepedagogiska praktiken. Beviljade projekt ska bidra till bättre 

kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan 

lärosäten kring högskolepedagogiska frågor. 

I denna utlysning vill UHR rikta stöd till följande områden i relation till 

högskolepedagogik:  

• Digitalisering  

• Examination  

• Akademisk litteracitet  

• Andra framtidsfrågor  

Behörig att ansöka 

Behörig att ansöka om medel är svenska universitet, högskolor eller enskilda 

utbildningsanordnare enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 

Ansökningsprocessen 

Ansökan om projektmedel kommer att ske i två steg. Först inbjuds lärosäten 

att kort presentera projektidéer. De 15 projektidéer av dessa som bedöms bäst 

motsvara vad som framgår under ”syfte och områden”, och tillsammans ger 

bäst spridning inom ovan nämnda områden inbjuds i steg 2 att inkomma med 

en komplett ansökan, där projektidén ska utvecklas. För bedömning i steg 2 

kommer samma principer som i steg 1 användas. För båda stegen kommer en 

miniminivå att tillämpas. 
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Praktiskt om ansökan 

Både steg 1 och steg 2 görs digitalt i systemet Webropol. Ansökan kan sparas 

under tiden man arbetar med den och ändringar kan göras fram till    

ansökningstiden slut så länge ansökan inte är inskickad.  

Giltig ansökan 

För att en ansökan i steg 1 ska vara giltig ska den uppfylla följande kriterier: 

• Ansökan ska ha kommit in senast sista ansökningsdag klockan 

12:00.  

• Ansökan ska ha kommit in via angiven länk på hpu.uhr.se. 

• Projektägare ska vara behörig att ansöka. 
 

För att en ansökan i steg 2 ska vara giltig ska den, utöver vad som gäller för 

steg 1, även innehålla följande: 

• kontaktuppgifter (förnamn, efternamn och e-post) till behörig 

företrädare med rätt att teckna avtal för lärosätet  

• Bekräftelse/intyg om att behörig företrädare tagit del av UHR:s 

allmänna villkor för utbetalning av medel. 

Endast ansökningar som uppfyller dessa kriterier går vidare till 

kvalitetsbedömning. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter 

att sista ansökningsdag har passerat. 

Förankring   

Projektet måste vara förankrat hos lärosätets ledning, inklusive rektor. Finns 

det medsökande lärosäten gäller försäkran att projektet är förankrat vid 

samtliga medsökande lärosätens ledningar inklusive rektorer. 

Medel per ansökan 

Maximalt belopp för ett enskilt lärosäte att söka är 1 miljoner kronor per 

projekt.  

Om flera lärosäten ansöker om ett gemensamt projekt är maximalt belopp 1,5 

miljoner kronor.  

Flera ansökningar per lärosäte kan lämnas in.  

Beslut  

Ansökningarna kommer att bedömas av experter inom högskolepedagogik. Det 

slutgiltiga beslutet fattas av UHR. Beslut rörande ansökningarna kan inte 

överklagas.  
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Viktiga datum 

230316 börjar ansökningsperioden (steg 1). 

230427 klockan 12.00 (lunch) stänger ansökningsperioden (steg 1). 

230526 Meddelas vilka projektidéer som inbjuds att inkomma med kompletta 

ansökningar (steg 2) och den andra ansökningsperioden startar.  

230824 klockan 12.00 (lunch) stänger den andra ansökningsperioden (steg 2). 

231030 Beslut om projektmedel (senast detta datum). 

OBS! De projekt som inbjuds att inkomma med ansökningar i steg 2 bör ta höjd 

för eventuell medelstilldelning och därmed också personalresurser.  

Stöd och frågor 

UHR kommer att genomföra webbmöten i samband med utlysningen där det 

finns möjlighet att ställa frågor. Det kommer också att finnas en sida med 

frågor och svar kring utlysningen. Mer information på hpu.uhr.se. 

Frågor kan mejlas till hpu@uhr.se  
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