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Staff mobility program.  
Besök på Westminster University, School of Law, 4-8 maj 2015. 
 
Westminster University består av flera campusar. Vi besökte fyra av dem, Little Titchfield Street, Wells 
Street, Regent Street samt New Cavendish street. I programmet ingick möte med personer från olika 
enheter/avdelningar. Dessa avdelningar ingår i fakulteten för Social Sciences and Humanities, i vilken 
Law School är en enhet. Vi fick en fin överblick i hur universitetet och fakulteten är organiserad, hur 
de olika enheterna jobbar samt hur den ekonomiska strukturen ser ut. Utöver det diskuterade, och 
jämförde, vi även hur de arbetar med sina studenter och hur ersättningen till universitetet för studenterna 
görs och beräknas. 
De personer och avdelningar vi besökte var, förutom vår kontaktperson under veckan Suzanne Jenkins 
från Faculty Support Office, School of Law och Julia Chryssostalis (som ordnade vårt program), 
International and Erasmus Academic Co-ordinator, School of Law. 
Ian Stronach, SSH Faculty Registrator Manager, 
Ian Blake, Faculty Support Office, Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH) 
Mark Kavanaugh, Market Manager, Corporate Services 
Chris Inch, Finance Department, Corporate Services 
Michelle Laufer, Faculty Senior Tutor, Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH) 
Peter Paul Catterall, Chair of SSH International Activities 
Marti Doherty, Head of History, Sociology and Criminology Department. 
 
Vårt besök började på Little Titchfield Street hos Suzanne Jenkins som ordnade med allt det praktiska 
som passerkort, för att kunna ta sig in och ut, till/från samtliga byggnader samt behörighet till både wifi 
och datorer. Vi fick en rundvandring i byggnaden. 
 
Nästa besök var hos SSH Faculty Registrator Manager, Ian Stronach, på Wells Street. Ian berättade om 
hur hans avdelning arbetar med registrering och uppföljning av studenterna. De sköter även språktester 
för icke-engelskspråkiga studenter som söker till skolan. Dessa studenter får själva betala sina 
språktester.  
Det går ca 5.000-6.000 studenter på fakulteten, varav ca 1.800 är juridikstudenter. På universitetet som 
helhet studerar drygt 20.000 studenter. Det kostar 9.000£ per student (undergraduate) och år att studera, 
därutöver erhåller universitet 3.000£ per student och år från staten i bidrag. Studierna varar i 3 år (det 
är så länge man får lån/ersättning). För att betala kostnaden om 9.000£ per år söker studenten ett lån 
från staten. Dessa medel utbetalas till universitet men skall betalas tillbaka av studenten när den har ett 
arbete och en lön om lägst 21.000£ per år. Det görs en prognos på antal studenter i oktober och en 
slutrapport i juli på antal studenter, vilken rapporteras till vår motsvarighet av utbildningsdepartementet. 
Vid underprestation betalas medel tillbaka till staten.  
 
I mötet med Ian Blake, Faculty Support Office, Faculty of Social Sciences and Humanities, fick vi en 
genomgång av hur organisationen var uppbyggd och hur de arbetar inom deras fakultetskansli. Ian 
jobbar bland annat med kvalitetssäkring av tentamen, både före och efter att tentamen skrivits. De har 
externa examinatorer till samtliga tentor. I övrigt är de en sorts stöd till fakulteten, precis som 
Stockholms universitets fakultetskanslier är. 
Vi fick även en presentation av ett nystartat och tidbegränsat projekt av projektledaren Domino Stone, 
The LSEF project ”Professional Language Networks (LSEF står för London School Excellence Fund 
Project). Projektet har initierats av Londons borgmästare. Projektet vänder sig till lärare i primary och 
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secondary school. Syftet är att lärarna skall förbättra sina språkkunskaper och öka sina kunskaper i ett 
annat språk. Detta på grund av att det från och med hösten 2014 införts undervisning i ett andra språk 
för barn från och med 7 års ålder. 
Vi träffade även Diana som är Dean Assistant, en ”kanal” för dekanus in till fakulteten, liknande vår 
motsvarighet till kanslichef. 
Ian Blake visade oss även runt i den vackra byggnaden, huvudbyggnaden, på Regent Street. Bland annat 
visade han de föreläsningssalar som nyligen har renoverats i vilka man experimenterar med olika typer 
av föreläsningsmöbler. Man tänker sig att möblerna skall vara flexibla i situationer mellan att lyssna 
och att interagera med de övriga studenterna i salen.  
Samma kväll skulle de inviga byggnadens biograf, som har återställt i ursprungligt skick. Föregångaren 
till Westminster University var the Polytechnic Institution, där denna biograf byggdes. Det var den 
första biograf i landet som visade rörliga bilder. År 1992 erhöll PCL, Polytech of Central London, 
universitetsstatus och ändrade namn till Westminster University. 
 
Mark Kavanaugh, Market Manager, Corporate Service, besökte vi i campuset på New Cavendish Street. 
Varje fakultet har en egen marknadsföringsgrupp. De jobbar i första hand mot att attrahera studenter till 
universitetet. Det finns också ett övergripande marknadsansvar över hela universitetet, till exempel 
samordnar de vissa kampanjer. Det är stor konkurrens om studenterna i London, det finns ett tiotal 
universitet som de konkurrerar med. En annan viktig aspekt är att de erhåller ersättning utifrån antal 
studenter som läser vid universitetet. Därmed finns ett behov av att marknadsföra sig. 
 
På Finance Department , Corporate Service, beläget på New Cavendish street träffade vi Chris Inch. 
Chris är min motsvarighet till controller på områdesnivå. Westminster University är uppdelade i fem 
fakulteter, varje fakultet har sin ekonomiansvarige. Institutionerna har inget ekonomiansvar utan det 
ligger hos Chris. Institutionerna för en dialog med Chris inför budgetarbete och uppföljningar eller när 
man vill införa en ny kurs alternativt göra förändringar. Chris rapporterar mot universitets ekonomichef. 
Alla som arbetar med ekonomi i olika sammanhang sitter samlade, här finns dels de som sköter 
ekonomin dels de som sköter bokföringen, övrig reskontrahantering samt löneutbetalningar. 
I budgetarbetet har de en rullande femårsplan. Budgeten skall vara klar i maj varje år. Deras bokslutsår 
löper per augusti – juli. 
Intäkterna kommer i huvudsak från den ersättning som nämnts tidigare och bygger på antal studenter. 
Ersättningen per student betalas ut med 25 % i oktober, när första prognos görs. Därefter med 25 % i 
februari och resterande 50 % i maj. Underpresterar universitetet är de återbetalningsskyldiga. 
 
Hos Michelle Laufer, Faculty Senior Tutor, Faculty of SSH, på Regent Street, pratade vi om 
universitetets ansvar för studenter. De har ett mycket djupare och större ansvar för studenterna än i 
Sverige. De har ett närvaroansvar och ansvar för att de mår bra. En Tutor är lite mer än vad en mentor 
är, det är närmare en förälder. Varje student har en Tutor som de kan vända sig till. 
 
Med Peter Paul Catterall, Chair of SSH International Activites pratade vi internationellt utbyte. De 
uppmuntrar sina studenter till att studera utomlands men har svårt med att få acceptans hos studenterna. 
Många av de som studerar på Westminster University är första-generations-akademiker. Det här kan 
vara en av anledningarna till svårigheten med att få studenterna att studera utomlands, många har inte 
ens varit utanför London. 
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Vi träffade även Martin Doherty, Head of the History, Sociology and Criminology Department. 
Organisatorisk rapporterar Martin till the Dean. Martin har personalansvar endast för lärarna, till 
skillnad från institutioner på Stockholms universitet där man även har personalansvar för administrativ 
personal. En annan skillnad är att till den här tjänsten söker man, i stället för som i Sverige där prefekten 
blir utsedd genom val och tjänsten är tidsbegränsad. 
Vi pratade återigen om universitets historia, vad som är specifikt för Westminster University. Han tog 
också upp problematiken kring första-generations-akademiker och svårigheten med utlandsstudier. 
 
Vår vecka avslutades med att sammanfatta våra upplevelser och vad vi har uppnått med vår vistelse i 
ett samtal med Julia Chryssostalis, International and Erasmus Academic Co-ordinator, School of Law, 
Little Tichfield Street. 
Julia hörde sig för om det ansvar som Stockholms universitet har mot sina studenter. Hon framförde att 
det kan bli ett problem med att skicka studenter till Sverige då de har höga krav på att de infinner sig 
till föreläsningar och sköter sina studier. Westminster University måste kunna visa att de har den 
uppföljningen på sina studenter även när studenterna är i Sverige. 


