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Högskolan i Skövdes pedagogiska pris
Vartannat år, i samband med Högskolan i Skövdes (Högskolan) akademiska högtid,
delas Högskolan i Skövdes pedagogiska pris ut. Priset består av ett diplom och en
prissumma. Syftet med priset är att uppmärksamma anställda som på ett framstående
sätt bidragit till pedagogisk utveckling av lärosätets utbildning.

Villkor för mottagande av priset

Det pedagogiska priset delas ut till en anställd eller en grupp av anställda vid Högskolan
i Skövde som på ett framstående sätt bidragit till pedagogisk utveckling av lärosätets
utbildning. Alla medarbetare kan nominera pristagare. Alla medarbetare kan också
nomineras till priset. En medarbetare eller grupp av medarbetare kan dock inte
nominera sig själva. De nominerade kan exempelvis systematiskt ha arbetat med
akademiskt lärarskap, spridit sina lärarerfarenheter via olika kanaler eller framgångsrikt
drivit kollegial samverkan. Priset kan endast tilldelas samma individ eller grupp en gång.

Nominering och beslut

Alla medarbetare kan nominera mottagare av priset. Nomineringen ska åtföljas av en
motiveringstext på cirka 250 ord, som tydligt beskriver varför den nominerade individen
eller gruppen bör få priset, utifrån de villkor som beskrivs ovan. Fakultetsnämnden
beslutar om mottagare av priset.
Nominerings- och beslutsprocess
• Nomineringsperioden öppnar på våren det aktuella utdelningsåret.
Fakultetsnämnden ansvarar för att nomineringsperioden öppnar.
Fakultetsnämnden bestämmer därmed också sista nomineringsdag.
• Nomineringarna skickas till dekanen, på det sätt som dekanen finner lämpligt.
• Fakultetsnämnden beslutar om pristagare, utifrån de inkomna nomineringarna.
Fakultetsnämndens beslut kan inte överklagas.
• Beslut om pristagare ska fattas i god tid före den akademiska högtiden. I regel
ska beslutet fattas i början av september det aktuella utdelningsåret.

Prissumma

En prissumma på 50 000 kr utbetalas till särskild k-bärare för pristagaren. Medlen
avsätts av rektor. Pengarna ska användas till högskolepedagogisk kompetensutveckling,
t ex att delta på internationell konferens. Prissumman ska inte täcka lönekostnader.
Hur medlen ska användas avgör pristagaren i samråd med sin avdelningschef.

Ikraftträdande

Denna handläggningsordning är beslutad av fakultetsnämnden 2020-05-13 och ska
tillämpas från våren 2020.

