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Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-03-09 klockan 09.15 – 12.15  
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Lisa Andersson studentrepresentant ordförande  
        Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
        Marita Ljungqvist universitetslektor   
        Frida Petersson studeranderepresentant   
        Magnus Wikdahl universitetslektor  t o m del av § 41 
              
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Eva Wiberg docent, prodekanus  
    Vakant  studeranderepresentant  
       
Övriga Övriga Övriga Övriga nänänänärvarandervarandervarandervarande    Anna Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
        Carla Cariboni Killander kvalitetssamordnare   
        Mattias Persson arbetslivskoordinator  
        Helen Rosenberg studieinformatör  
           
 
 
§ Ärende Beslut 


 
36 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Jonas Josefsson utses till justeringsperson. 
   
37 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställs. 
   
38 Föregående mötes protokollFöregående mötes protokollFöregående mötes protokollFöregående mötes protokoll Inget protokoll redovisas.  
   
39 InformationInformationInformationInformation    


Kompetensguide, projekt Athena, bilaga 39 
Sekreteraren meddelar att Luka Vestergaard har avsagt 
sig uppdraget som studeranderepresentant från 
Teologkåren. Ingen ny representant har valts av kåren 
och posten är för tillfället vakantsatt. 
 
Kvalitetssamordnaren, Carla Cariboni Killander, 
informerar om att Johan Stenström och Marita 
Ljungqvist är kontaktperson för HSVs 3-års- 
uppföljning gällande litteraturvetenskap, japanska och 
kinesiska. Hon berättar också att hon på 
prefektforumet senare idag ska informera om 
revideringen av huvudområdslistan. Carla har även 
varit i kontakt med Åsa Grunning och kommer att 
representera område HT i ”masterhand” enligt 
önskemål från GUN från sammanträdet den 9 
februari. Hon har tagit den första kontakten med 
masterkoordinatorerna inför ett kommande 
seminarium och ska tillsammans med kanslichef och 
dekanus för GUN diskutera masterprogrammen.   
 
                                                      Forts.  
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§ Ärende Beslut 


 
Forts. 
39 


Arbetslivskoordinatorn, Mattias Persson, informerar 
att arbetet med ”Anställningsbarhet och bildning” 
fortlöper. En SYV konferens ”Fristående kurser – fasta 
jobb” anordnades i december. Mattias berättare vidare 
att han ännu inte fått svar från Olof Nelsson angående 
snedrekrytering. Nämnden efterfrågade hur HT-
området förhåller sig till LU i den analys som 
redovisades på sammanträdet 2010-01-12.  
 
Jonas Josefsson redogör för förloppet med 
kvalitetsutvärderingssystemet där det framförallt 
kommer att fokuseras på examensarbeten. Det kommer 
vara studenten som utvärderas och inte utbildningen.  
 
Studieinformatören, Helen Rosenberg, beskriver 
situationen med SI-samverkan där kommunikationen 
med lärarna i Eslöv har försämrats. Inledande samtal 
har förts med en gymnasieskola i Hässleholm om att 
eventuellt överta Eslövs plats. Helen har överlämnat 
projektet till Karin Zackari, utbildningsadministratör 
för mänskliga rättighetsstudier då Helen slutar på 
kansliet i juni. Vidare informerar hon om projekt 
Athena som är ett studentinitiativ från Humanistkåren. 
Projektet arbetar med att synliggöra nyttan med 
humaniora. GUN uppmuntrar initiativet. 


      
40 RiktlinjerRiktlinjerRiktlinjerRiktlinjer för examinatorer för examinatorer för examinatorer för examinatorer    


Riktlinjer för examinatorer, Dnr HT 
2009/410, bilaga § 40    


Grundutbildningsnämnden föreslår AU  
 
att fastställa förslaget till riktlinjer för kompetenskrav 
för examinatorer vid område HT.  


   
41 HHHHandlingsplanandlingsplanandlingsplanandlingsplan 


Grundutbildningsnämndens handlingsplan 
bilaga § 41 


Nämnden har en grundlig genomgång av 
handlingsplanen och sekreteraren får i uppdrag att 
utföra de förändringar som nämnden har framfört.   


    
42 NybörjarenkäterNybörjarenkäterNybörjarenkäterNybörjarenkäter    


Sammanställning av svar från nybörjarenkäter 
bilaga § 42a 
Dnr HT 2010/21 


 
LTHs nybörjarenkät, bilaga § 42b 


Nämnden för en diskussion kring vad nybörjarenkäter 
ska ha för syfte och vad för information som kan 
hämtas ur frågorna. Ett självklart syfte är 
studentrekrytering. Vad som bör undersökas är de 
tekniska möjligheterna till sammanställning. Helen får 
i uppdrag att undersöka den frågan. En arbetsgrupp 
bör konstitueras som arbetar med framtagandet av en 
nybörjarenkät som kan vara gemensam för hela 
området. Sekreteraren får i uppdrag att kontakta 
studievägledarnas nätverk samt Åsa Lundgren som 
arbetar med enkäter vid institutionen för 
kulturvetenskaper.      
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§ Ärende Beslut 


 
43 VETA VETA VETA VETA     


Diskussionsunderlag ang. användning av 
VETA inom HT-området för 
kursvärderingar, bilaga § 43a 
 
Resultatsammanställning Teoretisk filosofi, 
grundkurs 30p ht 2008, bilaga § 43b 
 
Kursvärdering: /Kurskod/namn/termin, 
bilaga § 43c 


Diskussion förs kring det nya enkätverktyget VETA 
som kan användas till kursvärderingar. Jonas Josefsson 
presenterar ett frågebatteri (se bilaga § 43c) som 
framställts av studierektorerna vid område HT i 
samarbete med Olof Nelsson (utvärderingsenheten) 
och Katarina Mårtensson (CED). Frågorna är mål- och 
resultatfokuserade för att säkerställa studentinflytandet 
och utbildningens kvalitet. Han efterfrågar kårernas 
synpunkter på den föreslagna arbetsgång och 
frågebatteriet. En arbetsgrupp konstitueras bestående 
av Carla (sammankallande), Jonas, Marita samt en 
studeranderepresentant. Nämndens 
studeranderepresentanter får i uppdrag att föra vidare 
information kring ärendet till sin kår.   


   


44 BemanningsberäkningBemanningsberäkningBemanningsberäkningBemanningsberäkning    
 


Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut material till 
nämnden. 


   


45 Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska 
utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp  


 Bordläggs pga av tidsbrist. 


   


46 Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av 
examensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HT----
området, området, området, området, LULULULU 


Bordläggs pga av tidsbrist. 


      


47 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    Inget övrigt rapporteras.  


 
Vid protokollet      
 
 
Anna Brenner      
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Lisa Andersson        Jonas Josefsson 
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Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lisa Andersson studeranderepresentant t o m § 15 
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
    Marita Ljungqvist universitetslektor  
    Frida Petersson  studeranderepresentant  
    Eva Wiberg   docent, prodekanus ordförande 
    Magnus Wikdahl universitetslektor fr o m § 8 
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Luka Vestergaard  studeranderepresentant  
    Cajsa Sjöberg  områdesstudievägledare  
       
Övriga närvarandeÖvriga närvarandeÖvriga närvarandeÖvriga närvarande    Anna Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
    Carla Cariboni Killander universitetslektor (kvalitets-


samordnare 
 


    Mattias Persson arbetslivskoordinator  
    Karin Salomonsson prefekt § 14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Ärende Beslut 


 
1 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Lisa Andersson utses till justeringsperson t o m § 15 


och att Frida Petersson tar över fr om § 16. 
   
2 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställs med följande tillägg  


§ 18 Äskande om medel för masterprogrammet The 
Religious Roots of Europe, vilket innebär att 
resterande del av föredragningslistan förskjuts.  


   
3 Föregående mötes protokollFöregående mötes protokollFöregående mötes protokollFöregående mötes protokoll    


Bilaga § 3 a-b 
Nämndens protokoll från sammanträdet 2009-11-27 
samt 2009-12-01 läggs till handlingarna efter 
genomgång av ordföranden.  
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§ Ärende Beslut 


 
4 InformationInformationInformationInformation    


Beslut: Åtgärder med anledning av 
rekommendationer från utredning om 
terminstider vid Lunds Universitet, bilaga 
4 a 


      Dnr LS 2009/371 
 
Lägesrapport: Kårobligatoriets 
avskaffande, bilaga 4 b 
 
Beslut: Medel för studentkoordinator 
med anledning av avskaffandet av kår- 
och nationsobligatoriet, bilaga 4 c 


      Dnr LS 2009/337 
 
Beslut: Inrättande av program för 
masterexamen i mellanösternstudier, 
bilaga 4 d 


      Dnr LS 2009/41 
 
Beslut: Beslut angående projektförslag för 
utveckling och implementering av 
universitetsgemensam webbmiljö,  
bilaga 4 e 


      Dnr LS 2009/288 
 
Delning: delning av förordning, bilaga 4 f 


      Dnr SU 2009/657 
 
HSVs föreskrifter och allmänna råd om 
översättning till engelska av svenska 
examina (Följ länken nedan)  
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=469189&
uid=80214381&&&http://www.hsv.se/d
ownload/18.d09bd2412506e25d637ffe1
138/HSVFS_2009-2-4.pdf 


 
Uppföljning av arbetet med breddad 
rekrytering 2009, bilaga 4 g 


      Dnr LS 2009/816 
 


 
       
 


Ordföranden redogör för utvecklingsrådets 
decembermöte, där HSVs tillsynsbesök (2009:32R) 
behandlades. Ordföranden nämner att rapporten om 
tillsynsbesöket innehåller kritik riktat mot område HT 
angående kursplaner. Kritiken handlar om dels att vissa 
kursplaner från CTR endast finns på engelsk, vilket 
bryter mot den svenska språklagens 10§ enligt vilken 
alla myndighetsdokument alltid ska finnas i en svensk 
version och dels kritik då kursplaner och litteraturlistor 
inte fastställs samtidigt, vilket har sin förklaring i att 
kursplaner fastställs på fakultetsnivå och litteraturlistor 
på institutionsnivå.  
 
Ordföranden meddelar att ett Bolognaseminarium 
kommer hållas på KTH i Stockholm den 11 februari. 
På programmet står validering och tillgodoräknande. 
Ordföranden välkomnar nämnden att närvara. 
Anmälan sker till sekreteraren.   
 
Ordföranden informerar om rektorns beslut angående 
åtgärder med anledning av rekommendationer från 
utredning om terminstider vid Lunds universitet. 
Universitet kommer att införa gemensamma 
terminstider från läsåret 2010/2011.  
 
Angående lägesrapporten om kårobligatoriets 
avskaffande uttrycker Lisa Andersson glädje mot 
universitetet för dess stöd och berättar att Lunds 
humanist- och Teologkåren kommer att gå samman till 
en kår.  
 
Rektorn har beslutat om medel för studentkoordinator 
med anledning av avskaffandet av kår- och 
nationsobligatoriet. Studentkoordinatorn heter Isabelle 
Jönsson.   
 
Ordföranden konstaterar att rektorn har fattat beslut 
om att inrätta utbildningsprogram för masterexamen i 
mellanösternstudier. Carla Cariboni Killander 
meddelar att det för tillfället är 20 studenter som är 
anmälda till programmet.  
 
Ordföranden underrättar nämnden att rektorn avsatt 
medel för framtagande av projektförslag för utveckling 
och implementering av universitetsgemensam personlig 
webbmiljö. Marita Ljungqvist informerar om att hon 
är medlem i styrgruppen.   
 
Ordföranden rapporterar att universitetet tillstryker 
förslag från utbildningsdepartementet angående 
ändring i förordning (2007:666) om ändring i 
högskoleordningen (1993:100).  Ordföranden 
tydliggör att det i första hand handlar om IB 
(International Baccalaureate)-studenter som numera 
ska söka till universitetet i samma kvot som studenter 
med utländska betyg.  
 
                                                       
                                                           Forts. 
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§ Ärende Beslut 


 
Forts 
4 


Ordföranden informerar om att ett projekt med att ta 
fram en universitetsgemensam språkpolicy ska sätta 
igång under våren 2010. Efter diskussion i 
INTERPOL kommer beslut om projektet att fattas av 
prorektor. Till projektledare föreslås Lars-Olof 
Delsing.  
 
Kvalitetssamordnaren, Carla Cariboni Killander, 
meddelar att Ladok-avdelningen har skickat listor på 
kurser inom humaniora och teologi med uppgifter om 
huvudområde och fördjupning. Uppgifter som 
institutionerna har inrapporterat. Dock är listan till 
viss del ofullständig.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt 
Carla Cariboni Killander  
 
attattattatt färdigställa listan.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt 
kursplanegruppen  
 
attattattatt granska listan efter färdigställande. 
 
Listan över kurserna ska sedan fastställas av området.  
 
Arbetslivskoordinatorn, Mattias Persson, underrättar 
nämnden om uppföljningen av arbetet med breddad 
rekrytering 2009. Den allmänna analysen är att 
snedrekryteringen ökar.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt  
Mattias Persson  
 
attattattatt undersöka hur område HT står i förhållande till 
LU.  
 
Jonas Josefsson, studierektorsnätverket, rapporterar att 
mötet med Stefan Lindgren, projektledare för EQ11, 
ställdes in då Stefan fick förhinder. Nytt mötet blir 
förhoppningsvis till våren, dock har förslag från Stefan 
om EQ11 redan lämnats till rektorn.  
 
Jonas Josefsson informerar att diskussion förts i 
studierektorsnätverket angående ett seminarium om 
användandet av engelska i undervisningen.  
 
Jonas Josefsson informerar om att han och Sara 
Håkansson har lagt fram synpunkter på HSVs förslag 
till att utveckla metod för utvärdering. HSV väntar nu 
svar från departementet angående deras förslag.  
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§ Ärende Beslut 


 
5 Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska 


utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp     
Avsägelse av ledamotskap i område HTs 
pedagogiska utvecklingsgrupp, inlämnad av 
Gunlög Josefsson, bilaga § 5 
 
 
 
 
 


Diskussion förs hur processen för framtagande av 
kandidater bör ske. Jonas Josefsson påpekar att det är 
viktigt att se till hela gruppens sammansättning, dess 
spridning inom institutionerna och att det är av vikt 
att ledamöterna har högskolepedagogisk utbildning 
och erfarenhet. Det efterfrågas också någon ledamot 
med en mer sammankallande roll. Nämnden 
instämmer i Jonas påpekande. Nämnden diskuterar en 
eventuell ökning av antal ledamöter i 
utvecklingsgruppen.  
 
Grundutbildningsnämnden föreslår AU 
 
att att att att godkänna Gunlög Josefssons avsägelse som ledamot 
i område HTs pedagogiska utvecklingsgrupp.  
 
Grundutbildningsnämnden föreslår 
 
attattattatt valberedningen tar fram kandidat till område HTs 
pedagogiska utvecklingsgruppen och presentera 
förslaget till AU/OST. Nämnden föreslår 
valberedningen att beakta gruppens sammansättning, 
antal ledamöter, efterfrågan på ledamot med en 
sammankallande roll och högskolepedagogisk 
utbildning och erfarenhet i dess arbete att framta 
kandidat till ledamot till område HTs pedagogiska 
utvecklingsgruppen.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt område 
HTs pedagogiska utvecklingsgrupp 
 
attattattatt ta fram underlag till valberedningen.  
 
Vidare diskuterar nämnden det förslag som framläggs 
av Katarina Mårtensson, CED. CED vill utöka från 7 
till 10 veckor med pedagogiska kurser. Detta medför 
en ökad kostnad på 87 000 kronor då det inte ryms i 
det området betalar för idag.  
 
Exempel på utökad verksamhet;  


• Pedagogisk utvecklingskonferens 2010-01-13 
• LFN motsvarande bedömningar. Riktlinjer för 


ansökningar, meritportfölj, HT-tillämpning,  
kriterier för bedömning av pedagogisk 
skicklighet  


• Uppföljning av genomgående kurser, 
konsekvenser, tillämpning 


• HSVs nya kvalitetsutvärderingssystem; 
utbildningsdagar för studierektorer och lärare 


• Projektarbeten, tillgänglighet, databas 
 
                                                    Forts. 
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§ Ärende Beslut 


 
Forts 
5 


 Katarina Mårtensson föreslår även en 
projektanställning på 20 % under 1-2 år, där goda 
studiemiljöer ska studeras för att förstå mer om 
miljöernas betydelse för studenternas lärande.   
 
Grundutbildningsnämnden anser att föreslagen är 
ambitiösa och vill erhålla synpunkter från område HTs 
pedagogiska utvecklingsgrupp innan de fattar något 
beslut i frågan. Nämnden ämnar ta upp ärendet igen 
till nästa sammanträde den 9 februari. 


   
6 Uppföljning av den pedagogiska Uppföljning av den pedagogiska Uppföljning av den pedagogiska Uppföljning av den pedagogiska 


utvecklingsplanen 2009utvecklingsplanen 2009utvecklingsplanen 2009utvecklingsplanen 2009----2012201220122012 
Pedagogisk utvecklingsplan 2009-2012,  
bilaga § 6 a 
Dnr HT 2008/323  
 
Protokollsutdrag  § 73 från GU 091006, 
bilaga § 6 b 


Nämnden behöver utreda vad som har gjorts och vad 
som behöver göras av den pedagogiska 
utvecklingsplanen 2009-2012. Nämndsmedlemmarna 
ska inrapportera till sekreteraren och nämnden avser 
att ta upp ärendet till sammanträdet den 9 mars.  


 


      
7 Policy om obligatorisk registrering Policy om obligatorisk registrering Policy om obligatorisk registrering Policy om obligatorisk registrering av av av av 


examensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HT----
området, LUområdet, LUområdet, LUområdet, LU    
Förslag till policy om obligatorisk 
registrering av examensarbeten producerade 
vid HT-området, LU, producerat av HT-
biblioteken, bilaga § 7    


Grundutbildningsnämnden ställer sig positiva till 
förslaget, men innan de tar ställning till förslaget vill 
nämnden att den juridiska avdelningen på LU ska ta 
del av förslaget och ges möjlighet att lämna 
synpunkter.   


   


8 Öppet seminarium om masterprogramÖppet seminarium om masterprogramÖppet seminarium om masterprogramÖppet seminarium om masterprogram Seminarium om masterprogram har tidigare 
diskuterats vid nämndens sammanträde den 3 
november 2009. Frågan om masterprogram anser 
nämnden är starkt kopplad till studieavgifter och 
program/kurser på magisternivå. Nämnden för en 
diskussion om seminariets målgrupp och program och 
konstaterar att det behövs utföras en analys av 
områdets masterprogram. Man konstaterar vidare att 
det finns ett behov för ett forum där frågor kring 
befintliga masterprogram och eventuellt nya sådana 
kan behandlas.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt Carla 
Cariboni Killander  
 
att att att att ta kontakt med masterkoordinatorerna och ta fram 
underlag till seminarium om masterprogram 


   


9 Gemensamt nämndsmöte den 18 feb Gemensamt nämndsmöte den 18 feb Gemensamt nämndsmöte den 18 feb Gemensamt nämndsmöte den 18 feb 
9.159.159.159.15----11.00 Internationalisering 11.00 Internationalisering 11.00 Internationalisering 11.00 Internationalisering     
 


Nämnden uppmanas att fundera på vilka frågor som 
ska behandlas på mötet om internationalisering. 
Dagordning tas fram vid nästa sammanträde den 9 
februari.  
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§ Ärende Beslut 


 
10 HSVs utbildningsutväderingar 2008 HSVs utbildningsutväderingar 2008 HSVs utbildningsutväderingar 2008 HSVs utbildningsutväderingar 2008     


Uppföljning av HSVs 
utbildningsutvärderingar 2008, bilaga § 10  


Ordföranden berättar att utvecklingsrådet uttryckt att 
områdets förklaringar och förtydliganden till HSVs 
utbildningsutvärderingar 2008 är utförliga och 
kommer efter universitetsledningens möte skickas 
vidare till HSV.  
 
Ordföranden meddelar att områdesledningen, CTRs 
ledning och kvalitetssamordnaren ska träffa 
universitetsledningen den 1 februari för att diskutera 
CTRs ifrågasatta examensrätter.  


   


11 StudieavgifterStudieavgifterStudieavgifterStudieavgifter    
Power point-presentation från strategimötet 
2009-12-04, bilaga § 11 a 


 
Anteckningar från mötet, bilaga § 11 b 
 
Artikel från Sydsvenskan 2009-12-06, 
bilaga § 11 c 


Ordföranden informerar nämnden om det strategimöte 
som hölls den 4 december.  


   


12 Former kring examenshögtiderFormer kring examenshögtiderFormer kring examenshögtiderFormer kring examenshögtider Ärendet bordläggs.  


   


13 Musikvetenskap på magisternivå Musikvetenskap på magisternivå Musikvetenskap på magisternivå Musikvetenskap på magisternivå     
Remiss från Greger Andersson, bilaga § 13 a 
Dnr HT 2009/376 


 
Protokollsutdrag från GU 091103, bilaga § 
13 b 
 
Svar från institutionsstyrelsen, bilaga § 13 c 
Dnr HT 2009/376  


Nämnden konstaterar att magisterkurser är en 
principfråga. Nämnden inser att behovet finns för 
musikvetenskap och antagligen för andra ämnen, men 
vill inte förorda en kurs på magisternivå just nu i 
avvaktan på en större utredning kring kurser på 
avancerad nivå. Nämnden anser vidare att det är av 
stor vikt att det utröns vad det finns för möjligheter till 
samarbete med andra högskolor och universitet.   
 
Grundutbildningsnämndens föreslår AU 
 
attattattatt    inte inrätta en kurs på magisternivå i 
musikvetenskap utan avvakta tills utredning av kurser 
på avancerad nivå är gjord.         
 
Jonas Josefsson efterfrågar diskussion om avancerad 
nivå där man beaktar Johannes Persson och Kristina 
Josefssons undersökningar.   


      







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 7(8) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-01-12 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
14 KursKursKursKurs---- och programutbud vid Campus  och programutbud vid Campus  och programutbud vid Campus  och programutbud vid Campus 


HelsingborgHelsingborgHelsingborgHelsingborg    
Karin Salomonsson presenterar förslag till 
kandidatprogrammet Modevetenskap och berättar 
fördelarna med att programmet skulle vara beläget vid 
Campus Helsingborg. Valet av namn diskuteras då 
namnet modevetenskap kan verka begränsande i en 
arbetsmarknadssituation.  
 
Ordföranden påpekar att det är viktigt att se till hela 
kursutbudet då området inte kommer få ytterligare 
pengar för fler studieplatser. Ordföranden framhåller 
vikten av att kandidatprogrammet söker medel från 
fonden för samverkan.  
 
Nämnden ställer sig positiv till programidén men 
efterfrågar avgränsningar i form av huvudområde 
kontra specialiseringar, omvärldsanalys, humanistisk 
inriktning och eventuella samarbetspartner vid 
universitets olika institutioner  
 
Nämnden diskuterar vidare det generella utbudet av 
område HTs kurser och program vid Campus 
Helsingborg och fastslår att en arbetsgrupp bör 
konstitueras som arbetar med denna fråga.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt 
ordföranden  
 
att att att att konstituera en arbetsgrupp som arbetar med 
område HTs engagemang vid Campus Helsingborg.  


      


15 Anhållan från Marita Ljungqvist ang Anhållan från Marita Ljungqvist ang Anhållan från Marita Ljungqvist ang Anhållan från Marita Ljungqvist ang 
ändring i listan över huvudområden samt ändring i listan över huvudområden samt ändring i listan över huvudområden samt ändring i listan över huvudområden samt 
benämning på kandidatprogrammet i benämning på kandidatprogrammet i benämning på kandidatprogrammet i benämning på kandidatprogrammet i 
ÖstÖstÖstÖst---- och Sydöstasienkunskap och Sydöstasienkunskap och Sydöstasienkunskap och Sydöstasienkunskap    
Anhållan från Marita Ljungqvist ang 
ändring i listan över huvudområden samt 
benämning på kandidatprogrammet i Öst- 
och Sydöstasienkunskap, bilaga § 15 a 
 
Protokollsutdrag 2009-12-14 från SOL 
Lärarkollegium 5, bilaga § 15 b 


Grundutbildningsnämnden förestår AU 
 
att att att att bifall anhållan från lärarkollegiet 5, Språk och 
litteraturcentrum angående ändringar i listan över 
huvudområden, förutsatt att namnet kandidatprogram 
i japanska studier är tillfredsställande. 
 
Ändringarna är  


• Tillägg av Syriska som biämne 
• Ändring av benämningen på biämnet Öst- och 


Sydöstasienkunskap till Östasienkunskap 
• Ändring av benämning på kandidatprogram i 


Öst- och Sydöstasienkunskap till 
kandidatprogram i japanska studier 


   







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 8(8) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-01-12 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
16 VETA VETA VETA VETA     


Beslut av rektor 2009-11-19 angående 
Genomförande av projektet VETA,  
bilaga § 16 a 
Dnr PE 2009/924 


 
Projektplan VETA, bilaga § 16 b 


Diskussion förs angående VETA. Uppfattningen är att 
VETA idag används mer som ett enkätverktyg än ett 
verktyg för kursutvärderingar.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt Jonas 
Josefsson 
 
aaaatttttttt    arbeta fram en arbetsgång för hur VETA ska 
användas inom området 
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt Frida 
Petersson 
 
att att att att ta upp frågan inom kårverksamheten.  


   


17 Remiss från Skolverket ang examensmål Remiss från Skolverket ang examensmål Remiss från Skolverket ang examensmål Remiss från Skolverket ang examensmål 
och programstrukturer och programstrukturer och programstrukturer och programstrukturer     
Remiss: Möjlighet att lämna synpunkter på 
examensmål och programstrukturer i arbetet 
med Gy 2011, bilaga § 17    


 
Övrigt material skickades mailledes den 18 
december. 


Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt Cajsa 
Sjöberg 
 
att att att att skriva ett yttrande från nämnden angående 
remissen från Skolverket.  


   


18 Äskande om medel för Äskande om medel för Äskande om medel för Äskande om medel för 
masterprogrammet The Religious Roots masterprogrammet The Religious Roots masterprogrammet The Religious Roots masterprogrammet The Religious Roots 
of of of of EuropeEuropeEuropeEurope    
Äskande om medel för det nordiska joint 
master programmet The Religious Roots of 
Europe, bilaga § 18 a 
 
Rapport angående det nordiska joint master 
programmet The Religious Roots of 
Europe, bilaga § 18 b 


Grundutbildningsnämnden tycker det är rimligt med 
ersättning från området när det gäller joint 
programmes. Dock ställer de sig tveksamma till 
huruvida The Religious Roots of Europe ska tilldelas 
hela den summan som området fått fördelat sig, vilket 
är kontentan av äskandet.  
 
Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt 
ordföranden   
 
aaaatttttttt,,,,    tillsammans med Jonas Sundin, ekonomichef, ta 
fram ett förslag till AU och att i det förslaget ta hänsyn 
till andra gränsöverskridande program som finns på 
området.  


   


19 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    Inget övrigt rapporteras. 


 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Anna Brenner     Eva Wiberg 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Lisa Andersson        Frida Petersson  








LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL    1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-02-09 klockan 09.15 – 12.45  
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Lisa Andersson studentrepresentant   
        Jonas Josefsson universitetsadjunkt fr.o.m § 23 
        Marita Ljungqvist universitetslektor   
        Frida Petersson studeranderepresentant   
        Eva Wiberg   docent, prodekanus ordförande 
        Magnus Wikdahl universitetslektor   
              
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Anna Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
        Susanne Ewert utbildningskoordinator § 24  
        Jutta Haider universitetslektor § 23  
        Katarina Mårtensson CED § 31  
        Mattias Persson arbetslivskoordinator   
        Helen Rosenberg studieinformatör  
        Karin Salomonsson prefekt § 23  
        Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare t.o.m § 24 
        Lena Örnberg projektledare § 24 
 
 
§ Ärende Beslut 


 
19 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Marita Ljungqvist utses till justeringsperson. 
   
20 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställs med följande tillägg  


§ 34 Policy om obligatorisk registrering av 
examensarbeten producerade vid HT-området, LU, 
vilket innebär att resterande del av föredragningslistan 
förskjuts.  


   
21 Föregående mötes protokollFöregående mötes protokollFöregående mötes protokollFöregående mötes protokoll    


Bilaga § 21 
Nämndens protokoll från sammanträdet 2010-01-12 
läggs till handlingarna efter genomgång av 
ordföranden.  


   
22 InformationInformationInformationInformation    


Protokoll från AU 2010-01-13, bilaga § 22a 
 
Kallelse till utvecklingsrådet 2010-02-02, 
bilaga § 22b 
  
Beslut angående projektmedel för samarbete 
mellan område HT, LU och humanistiska 
fakulteten, GU, bilaga § 22c 
 
Introduktionsdagar för studenterna vid 
Område HT, bilaga 22d 
 


Ordföranden har genomgång av protokoll från AU.  
 
Ordföranden redogör för kallelsen till utvecklingsrådet 
den 2 februari.  
 
Ordföranden meddelar om beslut angående 
kvarstående projektmedel för samarbete mellan LU och 
GU.  
 
Ordföranden redogör för förfrågan från Åsa Grunning 
om en representant från HT i ”masterhand”. 
Nämnden beslutar att tillfråga Carla Cariboni 
Killander.  
 
                                                               Forts. 
  







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-02-09 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
Forts 
§ 22 


Cajsa Sjöberg redogör för hennes uppdrag angående en  
områdesgemensam introduktionsdag.  Lisa Andersson 
berättar att Humanistkåren efterfrågar en 
områdesgemensam introduktionsdag.  
 
Lisa Andersson berättar att nya stadgar har framtagits 
för den nya HT-kåren och att kåransökan har skickats 
in.   
 
Helen Rosenberg rapporterar om problem med att 
hitta utbildningar på universitets webbplats och 
studera.nu. Grundutbildningsnämnden ger henne i 
uppdrag att sammanställa underlag. Därefter bör en 
uppmaning skickas till institutionerna att se över sina 
kursplaner i förhållande till ladok. 


23 Presentation av idé till kandidatprogram Presentation av idé till kandidatprogram Presentation av idé till kandidatprogram Presentation av idé till kandidatprogram 
”Digitala Kulturer””Digitala Kulturer””Digitala Kulturer””Digitala Kulturer”    
Discussion paper angående kandidatprogram 
Digitala Kulturer, material från Jutta Haider 
bilaga § 23    


Karin Salomonsson och Jutta Haider presenterar 
förslag till kandidatprogram ”Digitala Kulturer”.  
Namnet har ändrats till ”Digitala studier”.  
Diskussion förs.  
 
Nämnden ser positivt på förslaget samtidigt som 
nämnden poängterar vikten av progression och en väl 
utförd omvärldsanalys ur ett arbetsmarknadsperspektiv.  


   
24 Tillämpningsföreskrifter gällande kursplanTillämpningsföreskrifter gällande kursplanTillämpningsföreskrifter gällande kursplanTillämpningsföreskrifter gällande kursplan 


Förslag till reviderade tillämpningsföreskrifter 
gällande kursplan, bilaga § 24 


Diskussion förs. Grundutbildningsnämnden ger 
arbetsgruppen i uppdrag  
 
att revidera dokumentet efter den förda diskussionen 
och, efter genomgång av ordföranden och en 
studeranderepresentant, att föreslå AU att fastställa 
föreskrifterna.   
 
Ordföranden meddelar om mötet med 
universitetsledningen och CTR gällande progression i 
lärandemål.  
 
Ordföranden aviserar att HSVs granskning kommer att 
påbörjas enligt planerna där bland annat journalistik 
och kognitionsvetenskap kommer att granskas i första 
etappen.   


   
25 NybörjarenkäterNybörjarenkäterNybörjarenkäterNybörjarenkäter    


Sammanställning av svar från nybörjarenkäter 
bilaga § 25a 
Dnr HT 2010/21 


 
LTHs nybörjarenkät, bilaga § 25b 


Ärendet bordläggs pga tidsbrist.   


      
26 HHHHandlingsplanandlingsplanandlingsplanandlingsplan 


Grundutbildningsnämndens handlingsplan 
bilaga § 26    


Ärendet bordläggs pga tidsbrist. 


   


27 Riktlinjer för examinatorerRiktlinjer för examinatorerRiktlinjer för examinatorerRiktlinjer för examinatorer    
Riktlinjer för examinatorer, bilaga § 27 
 


Ärendet bordläggs pga tidsbrist. 







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-02-09 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
   


28 Riktlinjer för ansökningsförfarandet och Riktlinjer för ansökningsförfarandet och Riktlinjer för ansökningsförfarandet och Riktlinjer för ansökningsförfarandet och 
redovisningen av stimulansmedel samt hur redovisningen av stimulansmedel samt hur redovisningen av stimulansmedel samt hur redovisningen av stimulansmedel samt hur 
utvecklingsprojekt ska hanteras på utvecklingsprojekt ska hanteras på utvecklingsprojekt ska hanteras på utvecklingsprojekt ska hanteras på 
institutionsnivåinstitutionsnivåinstitutionsnivåinstitutionsnivå    
 


Nämnden för diskussion angående riktlinjer för 
utvecklingsmedel som utgår med 500 kronor/HÅS. 
Medlen ska delas ut direkt till respektive ämne.  
 
Grundutbildningsnämnden föreslår AU 
 
att det i riktlinjerna för användandet av 
utvecklingsmedel ska framgå att medlen  i första hand 
ska användas till långsiktigt utvecklingsarbete av 
befintliga kurser och program.  Detta kvalitetsarbete 
ska kunna dokumenteras och bör ta hänsyn till hela 
progressionsförloppet samt relatera till huvudområde 
och specialisering när detta förekommer. Vikten av ett 
långsiktigt perspektiv på utvecklingsarbetet bör 
poängteras och HSVs kommande utvärderingar bör 
beaktas. I redovisningen ska åtgärder påvisas, en 
beskrivning av hur man har arbetat samt en långsiktig 
planering för fortsatt utvecklingsarbete. Nämnden 
efterfrågar också reflektion och utvärdering av det nya 
systemet med utvecklingsmedel i redovisningen. 
Redovisning bör ske när arbetet är klart dock senast 
den 1 december. Medlen ska särredovisas som egna 
aktiviteter.     


    


29 VETA VETA VETA VETA     
Diskussionsunderlag ang. användning av 
VETA inom HT-området för 
kursvärderingar, bilaga § 29a 
 
Resultatsammanställning Teoretisk filosofi, 
grundkurs 30p ht 2008, bilaga § 29b 
 
Kursvärdering: /Kurskod/namn/termin, bilaga 
§ 29c 


Ärendet bordläggs pga tidsbrist. 


   


30 BemanningsberäkningBemanningsberäkningBemanningsberäkningBemanningsberäkning    
Missiv angående underlag för pilotprojekt för 
bemanningsberäkning inom område HT, 
bilaga § 30a 
 
Underlag för pilotprojekt för 
bemanningsberäkning inom område HT, 
bilaga § 30b 


Ärendet bordläggs pga tidsbrist. 


   







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-02-09 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
31 Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska 


utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp utvecklingsgrupp     
PM angående komplettering och ev utökning 
av den högskolepedagogiska 
utvecklingsgruppen inom område HT, bilaga 
§ 31a 
 
PM angående förslaget till nytt ramavtal 
mellan HT-området och CED, bilaga § 31b 


 
Förslag från CED nedtecknat från tavlan i 
konferensrummet, bilaga § 31c 
 
Projektförslag: Starka undervisningsmiljöer 
inom HT, bilaga § 31d  
 
PM angående högskolepedagogisk utveckling, 
bilaga § 31e 


Katarina Mårtensson presenterar material från den 
pedagogiska utvecklingsgruppen. Något som inte finns 
med i materialet är att det saknas någon i gruppen som 
är sammankallande och drivande med ett ansvar för 
förberedelser och efterarbete.  
 
Nämnden är osäker på var i delegationsordningen den 
pedagogiska utvecklingsgruppen befinner sig. En fråga 
som AU utreder.  
 
Nämnden saknar också en studeranderepresentant i 
gruppen.   
 
Övriga förslag diskuteras kort. Nämnden menar dock 
att i första hand måste gruppens utformning och 
arbetsuppdrag fastställas innan hänsyn kan tas till 
övriga projektförslag.    


   


32 Remiss från SUHF rRemiss från SUHF rRemiss från SUHF rRemiss från SUHF rörande benämningarörande benämningarörande benämningarörande benämningar    
Reviderade benämningar om Generella 
examina, bilaga § 32    


Ärendet bordläggs pga tidsbrist. 


      


33 Dagordning till gemensamt nämndsmöte Dagordning till gemensamt nämndsmöte Dagordning till gemensamt nämndsmöte Dagordning till gemensamt nämndsmöte 
den 18 febden 18 febden 18 febden 18 feb    
Handlingsplan för internationalisering 2008-
2012, bilaga § 33 
Dnr HT 2007/440    


Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt 
ordföranden och sekreteraren att sammanställa en 
dagordning där hänsyn tagits till de övriga 
verksamhetsnämndernas önskemål.  


   


34 Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av 
examensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HT----
området, LUområdet, LUområdet, LUområdet, LU    


Ärendet bordläggs pga tidsbrist. 


   


35 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    Extrainsatt möte bör hållas i v. 8. Sekreteraren 
återkommer med tid.   


   


 
Vid protokollet      
 
 
Anna Brenner      
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Eva Wiberg        Marita Ljungqvist  








LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL    1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-03-16 klockan 09.00 – 11.10  
 
 
 
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Lisa Andersson studeranderepresentant  
        Marita Ljungqvist universitetslektor   
        Frida Petersson studeranderepresentant   
        Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande  
        Magnus Wikdahl universitetslektor  t o m § 53 
           
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
    Vakant  studeranderepresentant  
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarnärvarnärvarnärvarandeandeandeande    Anna Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
        Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare  
           
           
           
 
 
§ Ärende Beslut 


 
48 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Lisa Andersson utses till justeringsperson. 
   
49 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställs med tillägg § 58. 


Handlingsplan för kvalitetsarbete, § 59 Ordning för 
validering av utbildning för generella examina samt  
§ 60 Instruktioner för nämnder och nätverk, vilket 
innebär att resterande del av föredragningslistan 
förskjuts. 


   
50 FöFöFöFöregående mötes protokollregående mötes protokollregående mötes protokollregående mötes protokoll Nämndens protokoll från sammanträdet 2010-02-09 


läggs till handlingarna efter genomgång av 
ordföranden. 


   
51 InformationInformationInformationInformation    


Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2010-
2012 bilaga § 51a    
Dnr Ht 2009/247 
 
Beslut: Uppföljning av Högskoleverkets 
utbildningsvärderingar 2008 bilaga § 51b 
Dnr LS 2009/541 
 
Pressmeddelande ang HSV ska granska 
”hobbykurser” i högskolan bilaga § 51c 


 
Medieanalys för Q4 bilaga § 51d    


 
Regeringsbeslut: Uppdrag att granska vissa 
utbildningar bilaga § 51e  


Ordföranden redogör för den PowerPoint-presentation 
om EQ11 som visades vid utvecklingsrådets 
sammanträde. Kort diskussion fördes angående 
utveckling på fakultetsnivå. Ärendet ska tas upp på 
nämndens sammanträde 2010-04-06.  
 
Sekreteraren meddelar att Marita Ljungqvist valdes av 
AU på sammanträdet 2010-03-10 på förslag av 
valberedning  till ledamot i grundutbildningsnämnden 
för kvarstående del av mandatperioden.  
 
Ordföranden informerar om att AU har konstaterat 
nämnden äger frågan om den högskolepedagogiska 
utvecklingsgruppens existens och uppdrag.   
 
                                                           Forts. 







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-03-16 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
Forts 
51 


Minnesanteckningar från det 
gemensamma nämndsmötet den 18 feb 
bilaga § 51f  
 
Nominerade mastersprogram för SI-
stipendier 2010/2011 bilaga § 51g 
 
Beslut: Beslut om förled till generella 
examina samt översättning till engelska av 
vissa examensbenämningar bilaga § 51h 
Dnr SU 2010/60    


 
PM: Frågor angående terminstider bilaga 
§ 51i 
 
PowerPoint om EQ11 från 
utvecklingsrådets sammanträde 2010-03-
10 bilaga § 51j       
 
Protokollsutdrag från AU 2010-03-10 § 
226-227 bilaga § 51k                   


Cajsa Sjöberg, områdesstudievägledaren, meddelar att 
det planeras för internat i maj. Hon har dessutom haft 
kontakt med kåren för att påbörja en dialog om hur 
området och kåren bättre kan samarbeta till exempel 
vid introduktionsdagar. 


      
52 Former kring examenshögtiderFormer kring examenshögtiderFormer kring examenshögtiderFormer kring examenshögtider    


Mail från Charlotte Hagström, MACA 
koordinator bilaga § 51     


Diskussion förs angående mail från Charlotte 
Hagström. Nämnden anser att det är av vikt att 
examenshögtiden har en högtidlig utformning som 
klart markerar att examen har tagits. Nämnden tycker 
inte det är självklart att låna in examensformer från ett 
läroväsen som i övrigt inte liknar svensk tradition. I de 
länder där kåpor bärs är det till exempel också vanligt 
med skoluniform i grundskolan. Viktig fråga är vilka 
traditioner området vill bygga på. Nämnden reflekterar 
också över de praktiska problem som det skulle 
medföra att köpa in kåpor, dock är det i slutändan en 
budgetfråga.  
 
Grundutbildningsnämnden föreslår AU 
 
att avslå förfrågan om inköp av kåpor tills vidare samt 
föreslår att en kostnadsberäkning görs och att det 
utreds vad andra områden har för traditioner.  


   
53 Genomströmning av helårsstudenterGenomströmning av helårsstudenterGenomströmning av helårsstudenterGenomströmning av helårsstudenter    


Sammanställning av siffror för 
genomströmning bilaga § 53 


Nämnden konstaterar att en del av 
genomströmningsproblematiken utgörs av det 
överintag av studenter som görs och att det måste 
tydliggöras att man inte får budgetera för planerad 
dålig genomströmning. Allt som ligger under områdets 
genomsnittliga genomströmning på drygt 70 % bör 
granskas. Det premieras inte längre att ha fler hås än 
budgeterat med tanke på den överproduktion som 
redan sker vid LU. Däremot kan tilldelningen 
förbättras genom ökad genomströmning.    
                
                                                   Forts. 







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-03-16 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
Forts 
53 


 Nämnden avser att tillsammans med institutionerna 
analysera den dåliga genomströmningen inom vissa 
ämnen. För att komma till rätta med problemet måste 
ämnena analyseras kurs för kurs. Rutiner för 
avregistrering av studenter ska också ses över.  
Institutionerna kommer att kontaktas i ärendet.   


 


   


54 Uppföljning av den pedagogiska Uppföljning av den pedagogiska Uppföljning av den pedagogiska Uppföljning av den pedagogiska 
utvecklingsplanen 2009utvecklingsplanen 2009utvecklingsplanen 2009utvecklingsplanen 2009----2012201220122012    
Pedagogisk utvecklingsplan 2009-2012  
bilaga § 54a 
Dnr HT 2008/323  
 
Sammanställning av nämndsledamöters  
synpunkter bilaga § 54b 
 
Uppföljning av den högskolepedagogiska 
utvecklingsplanen från Ingemar Oscarsson  
bilaga § 54c 
 
Samverkan kring generella kompetenser inom 
högre utbildning – att genomföra ett 
förändringsarbete i akademin av Lena 
Landgren och Marita Ljungqvist bilaga § 54d 


Nämnden för en diskussion om den pedagogiska 
utvecklingsplanen och finner att det behövs en 
konkretisering med mätbara mål och att tidsperioder 
bryts ner för att identifiera vilka mål som finns och hur 
man ska uppnå dem.  
 
Nämnden ger i uppdrag åt ordföranden och 
sekreteraren att sammanställa ett förslag till ny 
pedagogisk utvecklings- och handlingsplan.   


   


55 Problem med universitetets webbplats och Problem med universitetets webbplats och Problem med universitetets webbplats och Problem med universitetets webbplats och 
studera.nustudera.nustudera.nustudera.nu    
PM: Problem med att hitta våra utbildningar 
på universitetets webbplants och studera.nu 
bilaga § 55 


Ordföranden informerar om samtal med Lena Örnberg 
angående denna problematik där Lena upplyser om att 
en ny plattform är nära förestående.  
 
Nämnden ger i uppdrag åt ordföranden, granskarna av 
kursplaner och kursplanekoordinatorn att fastställa en 
arbetsgång för att komma till rätta med problematiken 
samt kommunicera denna till institutionerna.  


   


56 Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska 
utvecklingsgrupputvecklingsgrupputvecklingsgrupputvecklingsgrupp    
PM angående högskolepedagogisk utveckling 
bilaga § 56a 
  
Komplettering och eventuell utökning av den 
högskolepedagogiska utvecklingsgruppen 
inom område HT bilaga § 56b 
 
Förslag från CED nedtecknat från tavlan i 
konferensrummet bilaga § 56c 
  
Projektförslag: Starka undervisningsmiljöer 
inom HT bilaga § 56d 
    
Angående förslaget till nytt ramavtal mellan 
HT-området och CED bilaga § 56e 


Nämnden för diskussion om den pedagogiska 
utvecklingsgruppens sammansättning och uppdrag.  
 
Viktiga pedagogiska uppdrag är det 
högskolepedagogiska kursutbudet samt förmedlandet 
av kontakttimmars och lärandemålens betydelser.  
 
Ärendet angående den pedagogiska utvecklingsgruppen 
och ramavtalet med CED ska åter upp för diskussion 
på sammanträdet 2010-04-06. 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår AU 
 
att avslå Katarina Mårtenssons, CED, projekt om att 
studera starka undervisningsmiljöer med motiveringen 
att det i nuläget inte finns någon möjlighet att 
finansiera projektet trots att det är mycket lovvärt.     







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-03-16 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
57 Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av Policy om obligatorisk registrering av 


examensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HT----
området, LUområdet, LUområdet, LUområdet, LU    
Förslag till policy om obligatorisk registrering 
av examensarbeten producerade vid HT-
området, LU bilaga § 57 


Bordläggs pga av att sammanträdet ej längre är 
röstberättigat. 


   


58 Handlingsplan för kvalitetsarbeteHandlingsplan för kvalitetsarbeteHandlingsplan för kvalitetsarbeteHandlingsplan för kvalitetsarbete    
Rapport: Uppföljning av Lunds universitets 
handlingsplan för kvalitetsarbete gällande 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2009-2010 bilaga § 58 
Dnr LS 2009/221  


Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt Carla 
Cariboni Killander att sammanställa ett svar som Eva 
Wiberg och en studeranderepresentantgodkänner.  


      


59 Ordning för validering av utbildning för Ordning för validering av utbildning för Ordning för validering av utbildning för Ordning för validering av utbildning för 
generella examina som ej baseras på studier generella examina som ej baseras på studier generella examina som ej baseras på studier generella examina som ej baseras på studier 
inom utbildningsprograminom utbildningsprograminom utbildningsprograminom utbildningsprogram    
Remiss: Ordning för validering av utbildning 
för generella examina som ej baseras på 
studier inom utbildningsprogram bilaga § 59 
Dnr LS 2009/471    


Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt Carla 
Cariboni Killander att inkomma med ett förslag till 
svar på remissen till nämndens sammanträde  
2010-04-06.  


   


60   Instruktioner för nämnder och nätverk Instruktioner för nämnder och nätverk Instruktioner för nämnder och nätverk Instruktioner för nämnder och nätverk 
inom HTinom HTinom HTinom HT----området mandatperiod området mandatperiod området mandatperiod området mandatperiod 2009200920092009----
2011201120112011    
Beslut: Instruktioner för nämnder och 
nätverk inom HT-området mandatperiod 
2009-2011 bilaga § 60 


Grundutbildningsnämnden ger i uppdrag åt 
sekreteraren att sammanställa svar från nämnden.  


 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet      
 
 
 
Anna Brenner      
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Eva Wiberg  Lisa Andersson 
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LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL    
 Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-04-06 klockan 09.00 – 12.30 
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
        Marita Ljungqvist universitetslektor   
        Frida Petersson studeranderepresentant   
        Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande  
           
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Lisa Andersson studeranderepresentant  
    Magnus Wikdahl universitetslektor  
    Vakant  studeranderepresentant  
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Ida Andersson fakultetssekreterare sekreterare 
    Anna Brenner fakultetssekreterare  
    Carla Cariboni Killander kvalitetssamordnare  
    Helen Rosenberg studieinformatör  
 
 
§ Ärende Beslut 


 
61 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Frida Petersson utses till justeringsperson. 
      
62 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställsfastställsfastställsfastställs i utsänt skick med följande 


tillägg, vilket innebär att handlingsplanen utgår från 
meddelandelistan: 
 
§77 Handlingsplan för GU-nämnden 


      
63 Föregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokoll    


    
Bilaga §63: Protokoll 
grundutbildningsnämnden, 2010-03-09 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar protokollet. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att lägga protokollet från nämndens möte 2010-03-09 
till handlingarna.     


      
64 InformationInformationInformationInformation    


    
a)a)a)a) MeddelandeMeddelandeMeddelandeMeddelande    
b)b)b)b) KvalitetssamordnareKvalitetssamordnareKvalitetssamordnareKvalitetssamordnare    
c)c)c)c) OmrådesstudievägledareOmrådesstudievägledareOmrådesstudievägledareOmrådesstudievägledare    
d)d)d)d) ArbetslivskoordinArbetslivskoordinArbetslivskoordinArbetslivskoordinatoratoratorator    
e)e)e)e) StudierektorsnätverketStudierektorsnätverketStudierektorsnätverketStudierektorsnätverket    
f)f)f)f) StudieinformatörStudieinformatörStudieinformatörStudieinformatör    
g)g)g)g) ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    


 
Bilaga §64a: Handlingsplan avseende 
tillgänglighet 2010, Dnr SU 2010/70 
 
Bilaga §64b: Pressmeddelande från 
Riksrevisionen ”Otydlig resurstilldelning 
äventyrar en sund konkurrens i högskolan”. 
 
Bilaga §64c: HT-områdets synpunkter på 
handlingsplan för kvalitetsarbete för 
perioden 2011-2012. 


a) a) a) a) Ordförande informerarinformerarinformerarinformerar kort om ”Handlingsplan 
avseende tillgänglighet” som fattats beslut om av 
rektor 2010-02-25. Information om denna 
handlingsplan bör gå ut i  HT-bulletinen. 
 
Ordförande informerarinformerarinformerarinformerar kort om ett pressmeddelande 
från Riksrevisionen med anledning av deras 
granskning Klassificering av kurser vid universitet och 
högskolor – regeringens styrning och Högskoleverkets 
uppföljning (RiR 2010:4). Riksrevisionens resultat 
visar att brister i regeringens styrning och 
Högskoleverkets uppföljning har gjort att universitet 
och högskolor inte alltid klassificerar likvärdiga kurser 
på samma sätt och därmed får olika ersättning för 
dem, varför man inte konkurrerar på lika villkor. 
 
b)b)b)b) Carla Cariboni Killander informerarinformerarinformerarinformerar om att hon 
varit med då VETA har diskuterats. En rapport 
kommer att komma. Veta verkar vara ett bra system. 
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64 Information (forts.)Information (forts.)Information (forts.)Information (forts.)    Ämnena har blivit ombedda att skicka in förslag till 


sakkunniga till lärarutbildningen till Kristina Josefson. 
 
Rektor har utlyst 500 000 kronor för ämnesdidaktisk 
forskning. Några förslag har inkommit. Ärendet ska 
beredas av grundutbildningsnämnden och godkännas 
av områdesstyrelsen. 
 
Första träffen med Masterhand har avhållits. 
Informationsflödet fungerar genom att 
masterkoordinatorerna på området skickar 
information och frågor till Carla som sedan 
vidarebefordrar detta på mötet. Nästa möte kommer 
att handla om arrival day och mottagning av 
studenter. 19 april kommer det att vara ett HT-
internt möte mellan masterkoordinatorerna. 
 
Valideringsunderlag för kandidatprogram i digitala 
kulturer har inkommit. 
 
e)e)e)e) Jonas Josefsson informerarinformerarinformerarinformerar om att 
studierektorsnätverket kommer att ha 2-3 möten 
under vårterminen och att de gärna tar emot förslag 
på frågor som nätverket kan diskutera. 
 
Jonas sitter i central VETA-grupp och informerar om 
att det kommer en handledning för hur VETA kan 
användas. 
 
Rektor har gett i uppdrag åt jurist Johanna Alhem att 
utreda hur man ska hantera plagiat. Syftet är att färre 
ärenden ska hamna i disciplinnämnden på grund av 
bristande information från universitetet. 
 
f)f)f)f) Helen Rosenberg informerarinformerarinformerarinformerar om att katalogen för 
det engelska kursutbudet nu är klar och har gått till 
tryck. En PDF-version av katalogen kommer att 
läggas upp på hemsidan. 
 
Det har hittills inkommit 73 ansökningar till tjänsten 
som studieinformatör. Sista ansökningsdagen är 2010-
04-06. 
 
g)g)g)g) Eva Wiberg informerarinformerarinformerarinformerar om sin resa till Israel, i 
egenskap av ordförande för USI-nätverket. USI-
nätverkets besök inkluderade besök på ett israeliskt 
universitet, Ben Gurion-universitetet i Beer-Sheva och 
ett palestinskt universitet, Birzeit-universitetet i 
Ramallah. Intresse finns för kurser på avancerad nivå i 
samarbete med svenska universitet. 
 
Ordförande konstaterar angående handlingsplanen för 
kvalitetsarbete att det är angeläget för Område HT att 
arbeta med kvalitetssäkring av examensarbeten. 
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65 Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska Område HTs pedagogiska 
utvecklingsgrupp; sammansättning, utvecklingsgrupp; sammansättning, utvecklingsgrupp; sammansättning, utvecklingsgrupp; sammansättning, 
uppdrag och ramavtaluppdrag och ramavtaluppdrag och ramavtaluppdrag och ramavtal    
    
Dnr HT 2010/161 
 
Bilaga § 65a: PM angående 
högskolepedagogisk utveckling. 
  
Bilaga § 65b: Komplettering och eventuell 
utökning av den högskolepedagogiska 
utvecklingsgruppen inom område HT. 
 
Bilaga § 65c: Förslag från CED nedtecknat 
från tavlan i konferensrummet. 
  
Bilaga § 65d: Angående förslaget till nytt 
ramavtal mellan HT-området och CED.    


Område HTs pedagogiska utvecklingsgrupp, Område HTs pedagogiska utvecklingsgrupp, Område HTs pedagogiska utvecklingsgrupp, Område HTs pedagogiska utvecklingsgrupp, 
sammansättning och uppdragsammansättning och uppdragsammansättning och uppdragsammansättning och uppdrag    
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt inrätta Område HT:s högskolepedagogiska 
utvecklingsgrupp. 
attattattatt mandatperioden för högskolepedagogiska 
utvecklingsgruppen sammanfaller med 
grundutbildningsnämndens mandatperiod. 
att att att att ledamöterna i högskolepedagogiska 
utvecklingsgruppen ska vara fem till antalet, varav tre 
lärarrepresentanter, en studeranderepresentant och en 
representant från kansli HT (sammankallande) som 
företrädesvis är utbildningsledare. 
attattattatt områdets kontaktperson vid CED har närvaro- 
och yttranderätt vid högskolepedagogiska 
utvecklingsgruppens möten. 
att att att att gruppens sammansättning av lärarrepresentanter 
ska säkerställa en spridning avseende 
institutionstillhörighet, kön och tjänstetillhörighet. 
attattattatt gruppens lärarrepresentanter bör ha dokumenterad 
erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och ha 
genomgått högskolepedagogisk utbildning. 
 
attattattatt någon av lärarrepresentanterna bör ha erfarenhet 
av utbildningsansvar på en övergripande nivå 
(studierektor/prefekt eller motsvarande). 
attattattatt uppdra åt ordförande att i samråd med 
studeranderepresentant utse ledamöter i 
högskolepedagogiska utvecklingsgruppen, utifrån den 
i nämnden förda diskussionen. 
 
att att att att högskolepedagogiska utvecklingsgruppen ska 
ansvara för 


- Det högskolepedagogiska kursutbudet. 
- Att skapa mötesplatser för 


högskolepedagogisk dialog och utbyte. 
- Konsultstöd till bland annat institutioner, 


studierektorer m.fl. (i mån av tid). 
 
Ramavtal mellan Område HT och CEDRamavtal mellan Område HT och CEDRamavtal mellan Område HT och CEDRamavtal mellan Område HT och CED 
Diskussion 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att besluta    
    
att att att att utöka ramavtalet med CED så att det innefattar 
tio veckors konsulttid. 
att att att att konsulttiden ska användas till (i 
angelägenhetsordning) 


- anordnande av inspirationskonferens 
- bedömning av pedagogisk meritering och 


skicklighet (t.ex. motsvarandebedömningar) 
- stöd till studierektorsnätverket 
- stöd till institutioner inom området kring 


pedagogiskt kvalitets- och utvecklingsarbete 
 







 4(7) 


65 OmrådOmrådOmrådOmråde HTs pedagogiska e HTs pedagogiska e HTs pedagogiska e HTs pedagogiska 
utvecklingsgrupp; sammansättning, utvecklingsgrupp; sammansättning, utvecklingsgrupp; sammansättning, utvecklingsgrupp; sammansättning, 
uppdrag och ramavtal (forts.)uppdrag och ramavtal (forts.)uppdrag och ramavtal (forts.)uppdrag och ramavtal (forts.)    
    


attattattatt högskolepedagogiska utvecklingsgruppen får i 
uppdrag att leda och fördela konsultarbetet i enlighet 
med ovannämnda konsulttidsprioriteringar och att 
gruppen rapporterar detta till 
grundutbildningsnämnden. 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar även att det 
är önskvärt med en utökning av de 
högskolepedagogiska kurserna så att de omfattar flera 
veckor och att detta är en viktig fråga att ta i 
beaktning inför den kommande budgetprocessen. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att omedelbart justera punkten. 


      
66 Motsvarandebedömning av Motsvarandebedömning av Motsvarandebedömning av Motsvarandebedömning av 


högskolepedagogisk utbildninghögskolepedagogisk utbildninghögskolepedagogisk utbildninghögskolepedagogisk utbildning    
 
Bilaga § 66: Protokollsutdrag från AU 2010-
03-10 § 226     


Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsområdesstyrelsens arbetsområdesstyrelsens arbetsområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutautskott att beslutautskott att beslutautskott att besluta    
    
attattattatt arbetet med motsvarandebedömning av 
högskolepedagogisk utbildning ska utföras av den 
högskolepedagogiska utvecklingsgruppen. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt omedelbart justera punkten. 


      
67 Policy om obligatorisk registrePolicy om obligatorisk registrePolicy om obligatorisk registrePolicy om obligatorisk registrering av ring av ring av ring av 


examensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HTexamensarbeten producerade vid HT----
området, LUområdet, LUområdet, LUområdet, LU    
    
Dnr HT 2010/77 
 
Bilaga §67: Förslag till policy om 
obligatorisk registrering av examensarbeten 
producerade vid HT-området, LU 
    


DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskoområdesstyrelsens arbetsutskoområdesstyrelsens arbetsutskoområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutatt att beslutatt att beslutatt att besluta    
 
attattattatt fastställa policyn ”Riktlinjer för publicering av 
examensarbeten vid HT-området.” enligt sida 3 i 
förslaget från HT-biblioteken, med ändringar enligt 
nämndens diskussion. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att uppdra åt sekreteraren att inför nästa 
arbetsutskottsmöte utifrån förslaget från HT-
biblioteken formulera missiv inför utskicket av 
riktlinjerna till institutionerna. 
 


      
68 Gemensamt nämndsmöteGemensamt nämndsmöteGemensamt nämndsmöteGemensamt nämndsmöte    Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 


 
att att att att uppdra åt ordförande och Magnus Wikdahl att ta 
fram underlag till det gemensamma 
nämndssammanträdet, med stöd av sekreteraren. 
 
att att att att uppdra åt sekreteraren att samla in synpunkter till 
sammanträdet från de båda andra 
verksamhetsnämnderna. Synpunkterna ska inkomma 
senast tisdagen 20/4. 
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69 Campus HelCampus HelCampus HelCampus Helsingborgsingborgsingborgsingborg    Ordförande ger en kort lägesrapportlägesrapportlägesrapportlägesrapport. 
 
Nämnden emotseremotseremotseremotser att arbetsgruppen för kurs- och 
programutbudet vid Campus Helsingborg utses 
skyndsammast. 


      
70 Ordning för validering av utbildning Ordning för validering av utbildning Ordning för validering av utbildning Ordning för validering av utbildning för för för för 


generella examina som ej baseras på generella examina som ej baseras på generella examina som ej baseras på generella examina som ej baseras på 
studier inom utbilstudier inom utbilstudier inom utbilstudier inom utbildningsprogramdningsprogramdningsprogramdningsprogram    
Förslag till svar på remiss bilaga § 70a 
 
Remiss: Ordning för validering av 
utbildning för generella examina som ej 
baseras på studier inom utbildningsprogram 
bilaga § 70b    
Dnr LS 2009/471    


Carla Cariboni Killander föredrar ärendet. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt uppdra åt Carla Cariboni Killander att färdigställa 
remissvaret, med ändringar enligt den i nämnden 
förda diskussionen, samt att skicka förslaget till 
områdesstyrelsens arbetsutskott. 
 
attattattatt omedelbart justera punkten. 


      
71 EQ1EQ1EQ1EQ11111    


 
Dnr LS 2010/258 
 
Bilaga §71a: Förslag till ledamöter i Extern 
bedömargrupp för EQ11 
Bilaga §71b: Power Point-presentation från 
utvecklingsrådet.    
    


Carla Cariboni Killander föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Hittills har historiska institutionen lämnat två förslag 
och SOL har lämnat ett förslag. 
 
Nämndsledamöterna uppmanasuppmanasuppmanasuppmanas att fundera på 
lämpliga namn på ledamöter och skicka dem till Lynn 
Åkesson med kopia till Eva Wiberg, Gunnel Holm 
och Carla Cariboni Killander. 
 
Ordförande konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar    att närmare direktiv om 
Område HT:s medverkan i EQ11 kommer att 
komma efter rektors beslut, som enligt tidsplanen 
kommer att fattas i april. Information måste då gå ut 
till institutionerna inom Område HT. 


      
72 Riktlinjer och styrdokumentRiktlinjer och styrdokumentRiktlinjer och styrdokumentRiktlinjer och styrdokument    Föråldrade riktlinjer på hemsidor.Föråldrade riktlinjer på hemsidor.Föråldrade riktlinjer på hemsidor.Föråldrade riktlinjer på hemsidor.    


 
Anna Brenner föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet, som gäller att 
föråldrade riktlinjer, angående bland annat 
uppsatshandledning, ligger ute på Internet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildninsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Carla Cariboni Killander att i samråd 
med Gunnel Holm diskutera hur problemet kan lösas 
på kort sikt genom akuta åtgärder för att rätta till 
uppenbara fel. 
 
att att att att ta upp frågan om riktlinjer för examensarbeten på 
ett kommande sammanträde. 
 
Delegationsordningen och iDelegationsordningen och iDelegationsordningen och iDelegationsordningen och instruktionnstruktionnstruktionnstruktioner för er för er för er för 
nämnder, nämnder, nämnder, nämnder, nätverknätverknätverknätverk och specialansvariga och specialansvariga och specialansvariga och specialansvariga.... 
 
Eva Wiberg föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
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72 Riktlinjer och styrdokument (forts.)Riktlinjer och styrdokument (forts.)Riktlinjer och styrdokument (forts.)Riktlinjer och styrdokument (forts.)    Ytterligare kommentarer angående dokumenten 
välkomnas. Kommentarer skickas till sekreteraren 
senast 9/4. 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att besluta    
 
att att att att grundutbildningsnämnden såsom 
verksamhetsnämnd även ska ha en beslutande 
funktion, inte bara beredande.    
 
att att att att införa följande formulering angående 
inskränkningen i grundutbildningsnämndens 
beslutsmandat: ”I de fall beredningen ger vid handen 
att förslag till beslut påverkar Område HT:s budget 
överförs besluten till Områdesstyrelsens 
arbetsutskott.”     
 


      
73 Avsägelse av ledamotskap i Område HTs Avsägelse av ledamotskap i Område HTs Avsägelse av ledamotskap i Område HTs Avsägelse av ledamotskap i Område HTs 


pedagogiska utvecklingsgrupppedagogiska utvecklingsgrupppedagogiska utvecklingsgrupppedagogiska utvecklingsgrupp    
 
Dnr HT 2009/476 
 
Bilaga §73: Skrivelse från Gunlög Josefsson 
om avsägelse av ledamotskap. 


Grundutbildningsnämnden bejakarbejakarbejakarbejakar avsägelsen från 
Gunlög Josefsson och tackar för hennes insats i 
pedagogiska utvecklingsgruppen. 


      
74 Mötestider för höstterminenMötestider för höstterminenMötestider för höstterminenMötestider för höstterminen    Grundutbildningensämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 


 
attattattatt uppdra åt ordförande i samråd med sekreteraren 
att ta fram förslag till mötestider för höstterminen. 
Mötena bör helst ligga tisdagarna som föregår 
Områdesstyrelsens möten.  


      
75 Arbete med kvalitetssäkring av Arbete med kvalitetssäkring av Arbete med kvalitetssäkring av Arbete med kvalitetssäkring av 


examensarbetenexamensarbetenexamensarbetenexamensarbeten    
 
Bilaga §75: Rapport: Uppföljning av Lunds 
universitets handlingsplan för kvalitetsarbete 
gällande utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, Dnr LS 2009/221. 


Carla Cariboni Killander föredrarföredrarföredrarföredrar uppföljningen. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Carla 
Cariboni Killander (sammankallande), Jonas 
Josefsson, Marita Ljungqvist och en 
studeranderepresentant från 
grundutbildningsnämnden att föreslå en ordning för 
hantering av granskning av examensarbeten samt 
kriterier för bedömning. 
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76 Förfrågan från Susanne EwertzFörfrågan från Susanne EwertzFörfrågan från Susanne EwertzFörfrågan från Susanne Ewertz    Anna Brenner föredrar föredrar föredrar föredrar ärendet, som grundar sig i en 
förfrågan från Carlos Tuesta-Soldevilla. 
    
Namnen på SAS-kurserna bör eventuellt inte föregås 
av en tillhörighet, t.ex. ”Religionsvetenskap” då de 
internationella studenterna ibland haft svårt att få 
tillgodoräkna sig kursen i sin examen eftersom det i 
hemlandet inte finns den flexibilitet som krävs. Om 
namnen blir mer neutrala kan fler studenter förmodas 
kunna söka olika typer av kurser utan att behöva ta 
hänsyn till vilket område kursen tillhör. 
 
ECTS-betyg bör eventuellt skrivas ut per automatik 
när det gäller SAS-kurserna, så att studenterna inte 
behöver be om dem. Detta behöver i så fall skrivas in i 
kursplanerna. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
 
Nämnden förstår problematiken och uppmanar 
ordförande att se över hur problemen kan lösas. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Susanne Ewertz att komma med förslag 
till förtydligande av anvisningarna. 


   
77 HandlingsplanHandlingsplanHandlingsplanHandlingsplan    


 
Dnr HT 2010/149 
 
Bilaga §77: Grundutbildningsnämndens 
handlingsplan 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att fastställa handlingsplanen. 


   
78 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    Inga övriga frågor. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Ida Andersson   
 
 
Justerat 
 
 
Eva Wiberg Frida Petersson 








LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL    
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-06-01 klockan 09.00 – 12.30 
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Lisa Andersson studeranderepresentant t.o.m. §106 
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt ej §97, del av §98 
        Marita Ljungqvist universitetslektor   
        Frida Petersson studeranderepresentant  
        Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande 
    Magnus Wikdahl universitetslektor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Vakant  studeranderepresentant  
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvnärvnärvnärvarandearandearandearande    Ida Andersson fakultetssekreterare sekreterare 
    Carla Cariboni Killander kvalitetssamordnare t.o.m. del av §105 
    Mattias Persson arbetslivskoordinator t.o.m. §104 
    Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare t.o.m. del av §105 
    Helen Rosenberg studieinformatör t.o.m. §104 
    Karin Zackari projektledare §104 
       
 
 
§ Ärende Beslut 


 
95 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Frida Petersson utses till justeringsperson. 
      
96 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställsfastställsfastställsfastställs i utsänt skick med följande 


tillägg och ändringar: 
 
§103 Anhållan om ändring av huvudämnen för 
Europaprogrammen. 
 
Numreringen av resterande ärenden 
konsekvensändras. 
 
Jonas Josefsson lämnar sammanträdet. 


      
97 Föregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokoll    


 
a) Protokoll från 2010-05-04 


Ordförande och Lisa Andersson föredrarföredrarföredrarföredrar protokollet. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att lägga protokollen från nämndens möten 2010-05-
04 till handlingarna. 
 
Carla Cariboni Killander meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående §87 att 
arbetsgruppen som arbetar med huvudområdeslistan 
vill ha en hantering av ärendet, där institutionerna 
efter det att arbetsgruppen reviderat förslaget i 
huvudsak utifrån institutionernas formella förslag, får 
det färdiga förslaget på remiss. Nämnden får remissen 
för information och ärendet kommer att tas upp på 
nämndens septembermöte. 


      







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-06-01 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


98 InformationInformationInformationInformation    
a) Information 
* Minnesanteckningar från gemensamt 
nämndssammanträde 2010-04-23 
 
Protokollsutdrag från Arbetsutskottet 2010-05-
05 
* Fördelning av medel för utveckling av 
ämnesdidaktisk forskning, §252 
* Plan och budget för projekt om 
humanistiska kompetensers användbarhet, 
§253 
* Riktlinjer för examinatorer inom Området 
för humaniora och teologi, §254 
* Policy om obligatorisk registrering av 
examensarbeten producerade vid HT-
området, §255 
 
* Prodekanus beslut: Utseende av ledamöter 
i Område HT:s högskolepedagogiska 
utvecklingsgrupp för resterande del av 
mandatperioden 2009-2011. Dnr HT 
2010/161 
* Rektors beslut: Genomförande av projektet 
EQ11 – Universitetsgemensam utveckling 
av utbildningen vid Lunds universitet. Dnr 
LS 2010/258 
* Pressmeddelande från Högskoleverket: 
”Kärv situation för språkutbildningarna” 
* PP-presentation: Förslag till prissättning 
och dimensionering 
 
Dokument gällande ämneslärarutbildningen 
* Regeringsbeslut: Uppdrag med anledning 
av ny lärar- och förskollärarutbildning 
* Promemoria från 
Utbildningsdepartementet: Examina på 
avancerad nivå 
* Delning av förordning från 
Utbildningsdepartementet 
* PM ang ledningsorganisationen av 
gemensam ämneslärarutbildning Hkr – LU, 
100517 (Lars Haikola) 
* Yttrande från bedömargruppen: 
Kommentar till förslag rörande 
ämneslärarutbildning vid Högskolan 
Kristianstad och Lunds universitet 
 
 
 


a)a)a)a) Fjorton skriftliga meddelanden skickades ut med 
handlingarna till mötet. 
 
Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående 
Minnesanteckningar från gemensamt 
nämndssammanträde 2010-04-23 att nästa möte är 
bestämt till 2010-08-23 kl. 9-11. 
 
Ordföranden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar angående rektors beslut 
Genomförande av projektet EQ11 att detta ärende 
kommer att återkomma och att arbete väntar under 
hösten. 
 
Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående dokumenten 
gällande ämneslärarutbildningen att en extern 
bedömargrupp har kommenterat utvecklingen. HT 
och SOL-centrum får beröm för sina planer. En 
examensrättsansökan kommer att skickas in av Lunds 
universitet i slutet av juni. Beslut kommer någon gång 
under hösten. Lunds universitet och Högskolan 
Kristianstad ligger långt framme i detta arbete. 
 
Jonas Josefsson kommer tillbaka till sammanträdet. 
 
Ett extra skriftligt meddelande delas ut: Redogörelse: 
Beslut om ifrågasättande av examensrätter m.m. efter 
fördjupade granskningar av utbildningar inom 
religionsvetenskap och teologi. 
 
b)b)b)b) Carla Cariboni Killander meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att den 
rekommendation som GU-nämnden skickade till 
AU/Områdesstyrelsen gällande att anställa en student 
för granskning av LUBAS (se föregående protokoll, 
§83) har bifallits av dekanus. Frida Petersson kommer 
att genomföra detta arbete. 
 
c) c) c) c) Cajsa Sjöberg meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att studievägledarna har 
varit på internat och fått utbildning i att driva projekt 
samt kommunikationsstrategier. 
 
d)d)d)d) Mattias Persson meddelar meddelar meddelar meddelar att det kommer att vara 
en utbildning för institutionsadministratörer 
angående alumnverksamheten 2 och 9 juni. 
 
En arbetsgrupp bestående av Mattias Persson, Lars 
Persson och Christina Packalén har börjat arbeta med 
den konferens om kompetensernas användbarhet som 
ska genomföras i december. 
 
Ett utvärderingsmöte gällande arbetsmarknadsdagen 
Hybriddagen kommer att genomföras tillsammans 
med Samhällsvetenskapliga fakulteten 9 juni. 
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Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-06-01 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


98 Information (fortsInformation (fortsInformation (fortsInformation (forts....))))    
    
* Ny hemsida om lärande för hållbar 
utveckling – WWF: 
http://www.wwf.se/utbildning/1226857-
esd-sverige2 
* Redogörelse: Beslut om ifrågasättande av 
examensrätter m.m. efter fördjupade 
granskningar av utbildningar inom 
religionsvetenskap och teologi. Dnr HT 
2009/409 (delades ut vid sammanträdet) 
 
b) Kvalitetssamordnare 
c) Områdesstudievägledare 
d) Arbetslivskoordinator 
e) Studierektorsnätverket 
f) Studieinformatör 
g) Övrigt 
    


Mötet gällande uppföljning av HSV:s rapport Studier 
– karriär – hälsa har avhållits. Lunds universitet 
kommer att skicka in ett centralt svar och det handlar 
om att jämföra dagens läge i verksamheten med läget 
då rapporten skrevs. 
 
Inom projektet Anställningsbarhet och bildning har 
ett möte avhållits med CED. En workshop kommer 
att genomföras i höst. 
 
e)e)e)e) Jonas Josefsson har inget nytt att meddela. 
 
f)f)f)f) Helen Rosenberg meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att rekryteringen av 
den nya studieinformatören nu är färdig. Louice 
Cardell Hepp kommer att börja 1 augusti. Helen och 
Louice har haft överlämning och Louice deltog på 
studievägledarnas internat. 
 
g)g)g)g) Inga övriga meddelanden. 


         
99 Plan för studentrekryteringPlan för studentrekryteringPlan för studentrekryteringPlan för studentrekrytering    


Jfr GUN 2010-05-04 §85 
 
Dnr HT 2010/321 
 
a) Missiv: Plan för studentrekrytering vid 
området för humaniora och teologi 
b) Utkast: Plan för studentrekrytering vid 
området för humaniora och teologi 
c) Förslag: Plan för studentrekrytering vid 
området för humaniora och teologi 
 
    


Helen Rosenberg föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att uppdra åt Helen Rosenberg att färdigställa 
förslaget till Plan för studentrekrytering vid området 
för humaniora och teologi utifrån diskussionen, med 
förändringar under underrubrikerna ”’Nytta’ och 
arbetsliv”, s. 5,  ”Introduktionsverksamhet”, s. 8, 
”Arbetsmarknadsdag”, s. 9 och ”Framtagande av 
kompetensprofiler”, s. 14. 
    
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsen att beslutaområdesstyrelsen att beslutaområdesstyrelsen att beslutaområdesstyrelsen att besluta    
    
att att att att fastställa Plan för studentrekrytering vid området 
för humaniora och teologi enligt 
grundutbildningsnämndens förslag. 
 
Ordföranden tackar  tackar  tackar  tackar Helen Rosenberg för arbetet med 
att ta fram förslaget. 
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Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-06-01 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


100 Plan för breddad rekryteringPlan för breddad rekryteringPlan för breddad rekryteringPlan för breddad rekrytering    
Jfr GUN 2010-05-04 §84 
 
Dnr HT 2010/322 
 
a) Utkast: Plan för breddad rekrytering vid 
Området för humaniora och teologi 
 
b) Förslag: Plan för breddad rekrytering vid 
Området för humaniora och teologi 


Helen Rosenberg föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att uppdra åt Helen Rosenberg att färdigställa 
förslaget till Plan för breddad rekrytering vid området 
för humaniora och teologi utifrån diskussionen. 
    
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsen att beslutaområdesstyrelsen att beslutaområdesstyrelsen att beslutaområdesstyrelsen att besluta    
    
att att att att fastställa Plan för breddad rekrytering vid området 
för humaniora och teologi enligt 
grundutbildningsnämndens förslag. 
 
Ordföranden tackar  tackar  tackar  tackar Helen Rosenberg för arbetet med 
att ta fram förslaget. 
 


      
101 Validering av kandidatprogram i digitala Validering av kandidatprogram i digitala Validering av kandidatprogram i digitala Validering av kandidatprogram i digitala 


kulturerkulturerkulturerkulturer (bordlagt ärende) (bordlagt ärende) (bordlagt ärende) (bordlagt ärende)    
Jfr GUN 2010-05-04 §89. 
 
Dnr HT 2010/99 
    
a) PM: Angående Validering av 
kandidatprogram i digitala kulturer 
b) Underlag för validering av 
kandidatprogram på Lunds universitet, 
område HT 
c) Utbildningsplan för Kandidatprogram i 
digitala kulturer 
d) Uppdrag till Kulturvetenskapliga 
institutionen att avge yttrande 
    


Carla Cariboni Killander föredrar föredrar föredrar föredrar ärendet. 
 
Intensiv diskussion. Intensiv diskussion. Intensiv diskussion. Intensiv diskussion. Grundutbildningsnämnden 
diskuterar såväl förslaget att utse en grupp externa 
bedömare till kandidatprogrammet Digital kultur och 
förslaget till en kandidatutbildning i humanistisk 
informatik i Helsingborg (§102). 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar att de 
föreslagna utbildningarna berör ett intressant 
utbildningsområde och vill uppmuntra den kreativa 
anda som finns vid institutionen när det gäller att 
söka nya utbildningar. Grundutbildningsnämnden 
konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar även att det finns ett antal frågor som 
behöver klargöras gällande de båda föreslagna 
utbildningarna. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt uppdra åt institutionen för kulturvetenskaper att 
avge ett yttrande till grundutbildningsnämnden 
angående de båda föreslagna utbildningarna 
kandidatprogram i digitala kulturer samt 
kandidatexamen i humanistisk informatik. Yttrandet 
ska klargöra institutionens syn på de frågor som anges 
i bilaga §101d. 
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Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-06-01 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


102 Förslag: Humanistisk Informatik på Förslag: Humanistisk Informatik på Förslag: Humanistisk Informatik på Förslag: Humanistisk Informatik på 
Campus HelsingborgCampus HelsingborgCampus HelsingborgCampus Helsingborg    
    
Dnr HT 2010/323 
 
a) Projekt Kandidat examen i Humanistisk 
Informatik på Campus Helsingborg 
(fristående kurser) 
b) Skillnaden mellan Humanistisk 
informatik (HUI) och programmet Digital 
Kultur (DK) 


Se föregående punkt.Se föregående punkt.Se föregående punkt.Se föregående punkt. (Grundutbildningsnämnden 
uppdrar åt institutionen för kulturvetenskaper att avge 
ett yttrande enligt bilaga §101d.) 
 
När det gäller den föreslaga kandidatutbildningen vid 
Campus Helsingborg konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar 
grundutbildningsnämnden att det redan nu finns 
befintliga mindre fristående kurser i humanistisk 
informatik som kan ges vid Campus Helsingborg 
2011, men att inrättandet av en kandidatutbildning 
bör diskuteras ytterligare och eventuellt re-valideras i 
enlighet med de föreskrifter som finns för 
utvärderingen av huvudområden/specialiseringar vid 
LU.    


      
103 Anhållan om ändring av huvudämnen för Anhållan om ändring av huvudämnen för Anhållan om ändring av huvudämnen för Anhållan om ändring av huvudämnen för 


EuropaprogrammenEuropaprogrammenEuropaprogrammenEuropaprogrammen 
 
Dnr HT 2010/281 
 
a) Anhållan om ändring av huvudämnen för 
Europaprogrammen (Språk- och 
litteraturcentrum, styrelsen) 


Marita Ljunqvist föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsen att i enlighet med anhållan från områdesstyrelsen att i enlighet med anhållan från områdesstyrelsen att i enlighet med anhållan från områdesstyrelsen att i enlighet med anhållan från 
SpråkSpråkSpråkSpråk---- och litteraturcentrums styrelse  och litteraturcentrums styrelse  och litteraturcentrums styrelse  och litteraturcentrums styrelse beslutabeslutabeslutabesluta    
    
attattattatt ett nytt huvudområde för utbildning på grundnivå 
inrättas vid Området för humaniora och teologi kallat 
”Europastudier”; 
 
att att att att huvudområde för Kandidatprogrammet i 
Europastudier ändras från ”Moderna språk” och 
”Områdesstudier” till ”Europastudier”; 
 
attattattatt huvudområdet ”European Studies with a 
humanistic profile” för utbildning på avancerad nivå 
ändras till ”European Studies”; 
  
attattattatt huvudområde för Masterprogrammet för 
Europastudier ändras från ”European Studies with a 
humanistic profile” till ”European Studies”. 


      







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-06-01 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


104 SISISISI----samverkansamverkansamverkansamverkan    
    
HT 2009/126 
 
a) Utvärdering av projektet SI-samverkan. 
Humaniora- och teologiområdet vid 
gymnasieskolor i Skåne ht09-vt10 


Karin Zackari och Helen Rosenberg föredrarföredrarföredrarföredrar 
rapporten. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden tackar Karin Zackari för 
det arbete hon gjort och konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att SI-samverkan 
är en intressant verksamhet som är givande för 
studieinformatörer, mentorer, elever och lärare. Beslut 
om hur verksamheten kan drivas vidare hänskjuts till 
höstens budgetarbete, med utvärderingen som 
underlag. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Karin Zackari att ta fram en ekonomisk 
översikt som komplement till utvärderingen inför 
höstens budgetarbete. 
 
Mattias Persson och Helen Rosenberg lämnar 
sammanträdet. 


      
105 GeGeGeGenomströmning av helårsstudenternomströmning av helårsstudenternomströmning av helårsstudenternomströmning av helårsstudenter    


(bordlagt ärende)(bordlagt ärende)(bordlagt ärende)(bordlagt ärende)    
Jfr GUN 2010-03-16 §53. 
 
Dnr HT 2010/324 
 
a) Uppdrag: Protokollsutdrag från 
områdesstyrelsen 2010-04-21: Ekonomisk 
redovisning och HÅS-statistik, §107 
b) HÅS-statistik. 


Ordföranden föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
IntensIntensIntensIntensiv diskussioniv diskussioniv diskussioniv diskussion    
 
Carla Cariboni Killander och Cajsa Sjöberg lämnar 
sammanträdet. 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att den lokala 
bild av genomströmningsproblematiken som finns på 
institutionsnivå är viktig att ta fasta på. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutbeslutbeslutbeslutarararar    
    
attattattatt uppdra åt sekreteraren att skicka ut en förfrågan 
till institutionerna där de får kommentera och 
analysera genomströmningen inom de olika 
utbildningarna. De utbildningar som har en 
genomströmning under snittet 73% ska även ange 
åtgärdsförslag för att förbättra genomströmningen, 
inklusive planerade aktiviteter. Svaret på förfrågan ska 
skickas till grundutbildningsnämndens sekreterare 
senast 31 augusti 2010 och sedan gå vidare till 
grundutbildningsnämnden samt höstens process med 
budgetarbetet. 


      
106 Riktlinjer för examensarbetenRiktlinjer för examensarbetenRiktlinjer för examensarbetenRiktlinjer för examensarbeten    Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att två möten 


har avhållits i frågan och att arbetet pågår. Frågan 
kommer att tas upp igen i nämnden till hösten. 


      







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 7(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-06-01 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


107 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    Ordföranden informerarinformerarinformerarinformerar om den fakultetskonferens 
som avhållits i Östersund och särskilt om de pågående 
samverkansprojekt där Lunds universitet ingår. 
 
Grundutbildningsnämnden tackar tackar tackar tackar Helen Rosenberg, 
Lisa Andersson och Carla Cariboni Killander för det 
arbete de gjort i grundutbildningsnämnden. 
 
Ordföranden önskarönskarönskarönskar alla i nämnden en glad och 
avkopplande sommar! 


      
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Ida Andersson   
 
 
Justerat 
 
 
 
 
Eva Wiberg Frida Petersson 
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LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL    
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-05-04 klockan 09.00 – 12.10 
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Jonas Josefsson universitetsadjunkt Fr.o.m. §81, ej §86 
        Marita Ljungqvist universitetslektor   
        Frida Petersson studeranderepresentant t.o.m. §86 
        Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande  (ej §86) 
    Lisa Andersson studeranderepresentant ordförande §86 
    Magnus Wikdahl universitetslektor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Vakant  studeranderepresentant  
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Ida Andersson fakultetssekreterare sekreterare 
    Carla Cariboni Killander kvalitetssamordnare  
    Mattias Persson arbetslivskoordinator  
    Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare t.o.m. §85 
    Helen Rosenberg studieinformatör t.o.m. §85 
    Anna Wallette studievägledare §88 
       
 
 
§ Ärende Beslut 


 
79 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Marita Ljungqvist utses till justeringsperson. 
      
80 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställsfastställsfastställsfastställs i utsänt skick med följande 


ändringar i ärendenas ordning: 
 
§93 blir §82 
§82 blir §83 
§83 blir §84 
§84 blir §85 
§88 blir §86 
§85 blir §87 
§91 blir §88 
§89 förblir §89 
§86 blir §90 
§87 blir §91 
§90 blir §92 
§92 blir §93 
§94 förblir §94 


      
81 Föregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokoll    


 
a) Protokoll från 2010-03-16 
b) Protokoll från 2010-04-06 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar protokollen. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att lägga protokollen från nämndens möten 2010-03-
16 och 2010-04-06 till handlingarna. 
 
Ordförande meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående protokollet från 
2010-04-06 §65 att ledamöterna i den 
högskolepedagogiska utvecklingsgruppen är utsedda 
och att samtal pågår gällande vem som ska vara 
sammankallande i gruppen. 
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82 Mötestider för höstenMötestider för höstenMötestider för höstenMötestider för hösten Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
attattattatt sammanträda vid följande tidpunkter under 
hösten 2010: 
 
7/9 kl. 9.00 (prick!) – 12.00 (OBS! måndag) 
4/10 kl. 9.00 (prick!) – 12.00 
9/11 kl. 9.00 (prick!) – 12.00 
7/12 kl. 9.00 (prick!) Avslutas med lunch 


      
83 InformationInformationInformationInformation    


    
a) Information 
Protokollsutdrag från Arbetsutskottet 2010-
04-07: 
* Område HT:s högskolepedagogiska 
utvecklingsgrupp, § 239 
* Ramavtalet mellan område HT och CED, 
§240 
* Remiss: Ordning för validering av 
utbildning för generella examina som ej 
baseras på studier inom utbildningsprogram, 
§241 
* Riktlinjer för kompetenskrav för 
examinatorer, §242 
* Former för examenshögtider, §243 
 
Beslut från Områdesstyrelsen 2010-04-21: 
* Instruktioner för nämnder och nätverk 
inom HT-området mandatperioden 2009-
2011 
 
Övrigt: 
* Kallelse och minnesanteckningar från 
Utvecklingsrådet 
* Sammanställning av områdenas 
synpunkter inför handlingsplan 2011-2012 
(Lunds universitets handlingsplan för 
kvalitetsarbetet inom utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå) 
* HT, Högskolepedagogisk fortsättningskurs 
ht 2009, kursrapport. 
* Inbjudan till rektorsseminarium: 
Autonomipropositionen 
* Rektors beslut angående Centrum för 
Mellanösternstudier, Dnr LS 2010/160 och 
LS 2010/161 
* Power Point-presentation: Internationella 
relationer (från Utvecklingsrådet) 
 
b) Kvalitetssamordnare 
c) Områdesstudievägledare 
d) Arbetslivskoordinator 
e) Studierektorsnätverket 
f) Studieinformatör 
g) Övrigt    


a)a)a)a)Tolv skriftliga meddelanden skickades ut med 
handlingarna till mötet. 
 
Sekreteraren meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående de meddelanden 
som enligt kallelsen skulle distribuerats på mötet att 
minnesanteckningarna från det gemensamma 
nämndssammanträdet ännu inte är justerade av 
samtliga justeringspersoner och att beslutet gällande 
utseende av ledamöter i Område HT:s 
högskolepedagogiska utvecklingsgrupp ännu inte är 
formellt fattat då frågan om sammankallande i 
gruppen ännu inte är klarlagd. 
 
Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående AU:s beslut 
gällande riktlinjer för kompetenskrav för examinatorer 
att de omarbetningar av förslaget som anges i 
protokollet rör sig om förtydligande av vissa 
formuleringar, inte en total omarbetning. 
 
Ordförande konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar angående områdesstyrelsens 
beslut om instruktioner för nämnder och nätverk att 
ansvaret för områdets arbete med högskolepedagogisk 
utbildning ligger på grundutbildningsnämnden. 
 
Ordföranden uppmärksammar särskiltuppmärksammar särskiltuppmärksammar särskiltuppmärksammar särskilt gällande 
utvecklingsrådets dagordning projektet Utveckling 
och implementering av en personlig webbmiljö där 
Marita Ljungqvist deltar. 
 
Ordföranden konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar med anledning av rektors 
beslut angående Centrum för Mellanösternstudier att 
det är Område HT som kvalitetssäkrar utbildning 
inom centrumbildningen. 
 
b)b)b)b) Carla Cariboni Killander informerar informerar informerar informerar om att den 
arbetsgrupp som skulle titta på arbetet med 
kvalitetssäkring av examensarbeten (jfr GUN 2010-
04-06 §75) har haft sitt första möte och tittat på de 
riktlinjer som redan finns inom Område HT 
”Riktlinjer för examensarbete på grund- och 
avancerad nivå” (Dnr HT 2009/109). Gruppen har 
diskuterat att det kan finnas anledning att utarbeta ett 
dokument som utgör ett mer direkt och praktiskt stöd 
för handledare och uppsatsstudenter. 
 
FoFoFoForts. nästa sida!rts. nästa sida!rts. nästa sida!rts. nästa sida!    
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83 Information (fortsInformation (fortsInformation (fortsInformation (forts....))))    
    


Ett möte har avhållits gällande problem kring 
Studera.nu (jfr GUN 2010-03-16 §55). En 
genomgång bör göras där områdets kursplaner jämförs 
med LUBAS så att alla uppgifter stämmer. Fokus bör 
ligga på huvudområde, benämning och nivå. 
Sökbarheten på Studera.nu bör förbättras i ett senare 
skede. 
 
Grundutbildningsnämnden rekommenderarrekommenderarrekommenderarrekommenderar 
arbetsutskottet eller områdesstyrelsen att, med 
utgångspunkt i ett beslutsförslag med underlag som 
ska produceras av kvalitetssamordnaren, hyra in två 
studenter som genomför detta granskningsarbete. 
 
Arbetslivskoordinatorn Mattias Persson konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar 
att det även är problem vid sortering av före detta 
studenter i alumndatabasen som baseras på LADOK, 
då det förekommer felaktigheter. 
 
c)c)c)c) Cajsa Sjöberg informerar informerar informerar informerar om att studievägledarna 
har diskuterat alumndatabasen. Databasen är bra, 
men frågan väcktes gällande vem som ska utföra 
arbetet med den och om det utgår ersättning för detta 
arbete. 
 
d) d) d) d) Mattias Persson har inget nytt att meddela. 
 
e)e)e)e) Jonas Josefsson informerar informerar informerar informerar om att 
studierektorsnätverket har två möten inplanerade, ett i 
maj och ett i juni. 
 
Från den högskolepedagogiska utvecklingsgruppen 
meddelas att en bra talare har bjudits in till 
inspirationskonferensen som äger rum 21 september. 
Deadline för att skicka in bidrag till konferensen har 
förlängts till 1 juni. Nämndsledamöterna uppmanas 
att skicka in bidrag. 
 
Den centrala grupp som hanterar VETA kommer 
snart att komma med riktlinjer för kursvärderingar, 
eventuellt tidigt under hösten. Dessa överensstämmer 
huvudsakligen med den linje som 
grundutbildningsnämnden har hållit i frågan. 
 
f) f) f) f) Helen Rosenberg informerarinformerarinformerarinformerar om att det var 140 
sökande till tjänsten som studieinformatör vid Kansli 
HT och att man totalt kommer att hålla sex 
intervjuer. 
 
Utvärderingen av SI-verksamheten är färdig. Denna 
bör tas upp på grundutbildningsnämndens junimöte. 
 
g)g)g)g) Ordföranden påminnerpåminnerpåminnerpåminner om att enkäter för den 
lärarbarometer som har skickats ut ska besvaras av 
områdets lärare. Svarsfrekvensen är hittills alltför låg. 
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84 Plan för breddad rekryteringPlan för breddad rekryteringPlan för breddad rekryteringPlan för breddad rekrytering    
 
a) Utkast: Plan för breddad rekrytering vid 
Området för humaniora och teologi    


Helen Rosenberg föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. Det är inte 
möjligt att integrera planen för breddad rekrytering 
med planen för studentrekrytering då dessa är alltför 
olika till innehållet (Jfr GUN 2009-09-22 §75). 
 
Intensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att uppdra åt Helen Rosenberg att revidera 
dokumentet enligt nämndens diskussion. 
att att att att ta upp ärendet till beslut på nämndens junimöte. 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar även att det 
konkreta arbetet med breddad rekrytering på 
institutionerna bör lyftas och diskuteras.    


         
85 Plan för studentrekryteringPlan för studentrekryteringPlan för studentrekryteringPlan för studentrekrytering    


 
a) Missiv: Plan för studentrekrytering vid 
området för humaniora och teologi 
b) Utkast: Plan för studentrekrytering vid 
området för humaniora och teologi 


Helen Rosenberg föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
attattattatt ställa sig bakom huvudinriktningen i dokumentet. 
att att att att uppdra åt Helen Rosenberg att revidera planen 
utifrån nämndsledamöternas kommentarer. 
Kommentarerna ska skickas till Helen Rosenberg per 
e-post, med kopia till resterande personer i nämnden. 
att att att att ta upp ärendet till beslut på nämndens junimöte. 
 
Helen Rosenberg och Cajsa Sjöberg lämnar 
sammanträdet. 


      
86 Fördelning av medel för utveckling av Fördelning av medel för utveckling av Fördelning av medel för utveckling av Fördelning av medel för utveckling av 


ämnesdidaktisk forskning ämnesdidaktisk forskning ämnesdidaktisk forskning ämnesdidaktisk forskning     
 
Dnr HT 2010/150 
Dnr LS 2009/904 
 
Bilagor: 
 
a) PM: Angående fördelning av medel för 
utveckling av ämnesdidaktik 
b) Rektors beslut: Fördelning av medel för 
utveckling av ämnesdidaktik, Dnr LS 
2009/904 
c) Utdrag ur områdesstyrelsens protokoll 
2010-01-13 
d) Ansökan från Filosofiska institutionen: 
Ämnesdidaktik inom Filosofi 
e) Ansökan från Språk- och 
litteraturcentrum: Ämnesdidaktisk forskning 
för ämneslärarutbildningens behov.    


Eva Wiberg och Jonas Josefsson anmäler jävanmäler jävanmäler jävanmäler jäv och lämnar 
sammanträdet för denna punkt. 
 
Lisa Andersson övertar ordförandeskapetövertar ordförandeskapetövertar ordförandeskapetövertar ordförandeskapet för denna 
punkt. 
 
Lisa Andersson och Carla Cariboni Killander föredrarföredrarföredrarföredrar 
ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arområdesstyrelsens arområdesstyrelsens arområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutabetsutskott att beslutabetsutskott att beslutabetsutskott att besluta 
 
att att att att 300 tkr av medlen ska gå till projektet ”Forskning 
kring den gemensamma europeiska referensramen för 
språk”. 
attattattatt upp till 200 tkr (exklusive OH-kostnader) av 
medlen ska gå till projektet ”Ämnesdidaktisk 
forskning inom Filosofi” förutsatt att en 
kostnadskalkyl för projektet har inlämnats. 
att att att att eventuella överblivna medel ska återbetalas. 
 
FoFoFoForts. nästa sida!rts. nästa sida!rts. nästa sida!rts. nästa sida!    
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86 Fördelning av medel för utveckling av Fördelning av medel för utveckling av Fördelning av medel för utveckling av Fördelning av medel för utveckling av 
ämnesdidaktisk forskning ämnesdidaktisk forskning ämnesdidaktisk forskning ämnesdidaktisk forskning (forts.)(forts.)(forts.)(forts.)    
    


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar med anledning 
av att ärendet är brådskande och att det eventuellt kan 
föredras av Lisa Andersson på sammanträdet för 
områdesstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 
 
attattattatt omedelbart justera punkten. 


      
87 Den årliga revideringen av listan med Den årliga revideringen av listan med Den årliga revideringen av listan med Den årliga revideringen av listan med 


huvudområdenhuvudområdenhuvudområdenhuvudområden    
    
HT 2010/68 
    
a) Förslag till beslut: Beslut angående 
huvudområden, specialiseringar, biämnen 
och engelska benämningar 
b) Huvudområden och ingående ämnen på 
grundnivå 
c) Beslut angående engelska benämningar på 
huvudområden, specialiseringar och 
biämnen 
d) Förslag på ändringar från institutionerna 
e) E-postkorrespondens med institutionerna 


Carla Cariboni Killander föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Intensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussion 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att det är 
viktigt att i nämnden diskutera de principiella 
frågorna gällande fastställande av huvudområden.    
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Carla Cariboni Killander att arbeta 
vidare med dokumentet med stöd av de 
grundutbildningsnämndsledamöter som hanterar 
kursplaner samt relevanta studierektorer gällande de 
huvudområden där det finns oklarheter. 
att att att att ta upp ärendet till beslut på nämndens junimöte. 
att att att att uppdra åt Carla Cariboni Killander 
(sammankallande) samt kursplanegranskarna att ha ett 
diskussionsmöte gällande principiella frågor innan 
nämndens junimöte. 


      
88 Utvärdering Utvärdering Utvärdering Utvärdering av projektet Personal av projektet Personal av projektet Personal av projektet Personal 


Development Planning (PDP)Development Planning (PDP)Development Planning (PDP)Development Planning (PDP)    
    
Dnr HT 2009/408 
    
a) Utvärdering av projektet Personal 
Development Planning (PDP) 


Anna Wallette föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden tackar Anna Wallette för 
det arbete hon gjort och konstakonstakonstakonstaterar terar terar terar att PDP är en 
intressant verksamhet och en viktig komponent i 
arbetet med breddad rekrytering. Beslut om hur 
verksamheten kan drivas vidare hänskjuts till höstens 
budgetarbete, med utvärderingen som underlag. 


      
89 Validering av kandidatprogram i dValidering av kandidatprogram i dValidering av kandidatprogram i dValidering av kandidatprogram i digitala igitala igitala igitala 


kulturerkulturerkulturerkulturer 
 
Dnr HT 2010/99 
 
a) Utbildningsplan för Kandidatprogram i 
digitala kulturer 
b) Underlag för validering av 
kandidatprogram på Lunds universitet, 
område HT 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. Eventuella 
synpunkter på ärendet ska skickas till Carla Cariboni 
Killander inför junisammanträdet. 


      
90 Campus HelsingborgCampus HelsingborgCampus HelsingborgCampus Helsingborg    


    
Dnr HT 2010/200 
    
a) PM angående sommarkurs 
b) Projektansökan: Introduktionskurs vid 
Campus Helsingborg 


Eva Wiberg föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiDiDiDiskussionskussionskussionskussion 
 
 
Forts. nästa sida!Forts. nästa sida!Forts. nästa sida!Forts. nästa sida!    
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90 Campus HelsingborgCampus HelsingborgCampus HelsingborgCampus Helsingborg (forts.) (forts.) (forts.) (forts.)    Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Eva Wiberg i samråd med Lynn 
Åkesson att utse en person som ansvarar för projektet. 
att att att att uppdra åt Eva Wiberg med stöd av nämndens 
sekreterare att författa en ansökan till Helsingborgs 
stad om att få förlängd dispositionstid så att medlen 
för att ge en sommarkurs kan utnyttjas för detta 
ändamål 2011. 


      
91 Pilotprojekt: Kompetensernas Pilotprojekt: Kompetensernas Pilotprojekt: Kompetensernas Pilotprojekt: Kompetensernas 


användbarhetanvändbarhetanvändbarhetanvändbarhet    
    
Dnr HT 2010/137 
 
Bilagor: 
 
a) Protokollsutdrag från områdesstyrelsen 
2010-04-21: Plan och budget för projekt om 
humanistiska kompetensers användbarhet, 
§108 
b) Projektbeskrivning: Pilotprojekt: 
Kompetensernas användbarhet 
c) (delades ut vid sammanträdet) Reviderad 
projektbeskrivning: Pilotprojekt: 
Kompetensernas användbarhet 


Mattias Persson föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
    
Kort diskussionKort diskussionKort diskussionKort diskussion    
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att besluta 
 
att att att att genomföra projektet enligt den reviderade 
projektbeskrivningen. 
    
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar  
 
attattattatt omedelbart justera punkten. 


      
92 Uppföljning av HSV:s rapport Studier Uppföljning av HSV:s rapport Studier Uppföljning av HSV:s rapport Studier Uppföljning av HSV:s rapport Studier ––––    


karriär karriär karriär karriär –––– hälsa  hälsa  hälsa  hälsa ---- område HT:s  område HT:s  område HT:s  område HT:s 
representationrepresentationrepresentationrepresentation 
 
a) E-post från Cecilia Johansson 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt arbetslivskoordinator Mattias Persson 
att representera Område HT på mötet gällande 
uppföljningen av HSV:s rapport. 


      
93 Genomströmning av helårsstudenterGenomströmning av helårsstudenterGenomströmning av helårsstudenterGenomströmning av helårsstudenter    


    
a) Uppdrag: Protokollsutdrag från 
områdesstyrelsen 2010-04-21: Ekonomisk 
redovisning och HÅS-statistik, §107 
b) HÅS-statistik. 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
 
Jfr GUN 2010-03-16, §53. 
    
att att att att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 


      
94 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    Inga övriga frågor. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ida Andersson   
 
 
Justerat 
 
 
 
 
Eva Wiberg (§79-85, §87-94)               Lisa Andersson (§86)  Marita Ljungqvist 





