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Frånvarande ledamöter vakant

$ Arende Beslut

92. Utseende av justeringsperson

93. Fastst?illande av dagordning.

94. Föregående mötes protokoll.

95. HT-biblioteken,lägesrapportfrån
verksamheten.

F öredragande : Viktoria Hörnlund,
bibliotel<schef och Ania Hoppe,
biblioteknrie.

96. Alumnundersökning vid HT-
fakulteterna, lägesrapport från
projektet.

För edragande : I sak Hammar,
koordinator och Mattias Fall,
ar b e t s liv s ko or dinat or .

Dnr STYR 201811474

Svante Norrhem utses

Dagordningen fastståills i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

HT-biblioteken bjuds varje år in till grundutbildnings-
nämnden för att ge en lägesrapport fran verksamheten.
Bibliotekens situation har i stor utsträckning påverkats

av pandemin. Biblioteksundervisningen genomförs på

distans vilket inneburit ökad digitalisering och
kompetensutveckling. Lärdomar och material kan
anvåindas även i framtiden. Även lokalerna har berörts

och vikten av studiemiljön och tillgången till material
har blivit tydlig. Framöver ses integreringen med
ämnena fortsatt som ett utvecklingsområde, närvaron på

Canvas och representationen i studierektorsnätverket är

viktiga insatser för att öka integreringen.

Isak Hammar arbetar med rapporten från
undersökningen och berättar om processen, om
rapportens syfte och innehåll. När den fáirdigställts ska

fokus läggas på lansering och resultaten ska spridas i
olika former till olika målgrupper. Mattias Fall
informerade om materialets komplexitet och möjliga
användningsområden för institutionerna.
Utbildningsledare Lena Christensen slutar vid årsskiftet
och därmed behövs en ny projektledare.

PM, bilaga $ 96. Diskussion.
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Grundutbildningsnämnden ser fram emot rapporten och

lanseringen av resultaten. Rapportens titel bör tilltala
både studenter och andra målgrupper.

Grundutbildningsntimnden beslutar

att utse Isak Hammar, koordinator vid HT-fakulteterna,
till projektledare för alumnundersökning.

att ge projektledaren i uppdrag att skapa en projektplan,

sammanståilla alumnundersökningen och slutrapportera
projektet i grundutbildningsnämnden och

fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

Tillämpningsföreskrifterna måste revideras
kontinuerligt utifrån förändringar i andra styrdokument

och praxis. Den nya Rättighetslistan som träder i kraft
vårterminen 2021 innebär förändringar. Dessutom

beslut¿de grundutbildningsnämnden i september om en

ny rutin för att säkerståilla studentinflytande vid
enpersonbeslut när examinatorer förordnas.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det ska

förtydl i gas att examinati onsformerna ska specifi ceras

för varje delkurs i kursplanen, med hänvisning till
styrdokument där det regleras. Det bör framgå att den

specifika examinationsform som står i kursplanen gäller

och att kursplanen måste revideras om

examinationsformen ändras. Det bör även förtydligas att

Rättighetslistan är en tvingande föreskrift.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ge fakultetssekreteraren i uppdrag att revidera

förslaget utifran nÈimndens kommentarer och att därefter

föra revidering av HT-fakulteternas
Till Èimpnin gsföreskrifter för examinati on och

examinatorer för utbildning på grundnivå och avancerad

nivå till arbetsutskottet för fastst?illandebeslut.

Lisa Hetherington presenterar förslaget på

universitetsövergripande regler för tillgodoräknande.
Studierektorer och studievägledare vid institutionerna
har fått möjlighet att låimna kommentarer. När reglerna

har fastståillts ska projektgruppen för tillgodoräknande ta
fram riktlinjer som kan anvåindas som en handledning

vid olika typer av tillgodoräknanden av utbildning.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden har inga kommentarer till

Revidering av tillämpningsföreskrifter
för examination och examinatorer för
utbildning på grundnivå och avancerad

nivå vid Humanistiska och teologiska
fakultetema.

F ör edr agande : Lis a H et her ington,

fakult e t s s e kr e t er ar e .

Dnr STYR 202012124

PM och protokollsutdrag, Förslag på

Tillämpningsföreskrifter för
examination och examinatorer för
utbildning på grundnivå och avancerad

nivå vid Humanistiska och teologiska
fakultetema, gällande version av
Tillåimpningsföreskrifter examination
och examinatorer (2019 -06-12), UKÄs
rapport Studentinflytande när en enda

person bereder eller fattar beslut,
Rätti ghetslistan - Lunds universitets
studenters rättigheter och ansvar
(beslutad av rektor 2020-09-L0, träder i
krafr VT21), bilagor $ 97 A-8.

PM, Remisskrivelse och förslag På
Regler för tillgodoräknande av
utbildning på grundnivå och avancerad

98. Remiss angående regler för
tillgodoräknande på grundnivå och

avancerad nivå.

Föredragande : Lisa Hetherington,

fakult e t s s e kr e t er ar e .

Dnr STYR 202012006

refrussen.
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nivå vid Lunds universitet, bilagor $ 98
A.C.

99 HT-fakulteternas plan för
kvalitetssåikring och kvalitetsutveckling
av utbildning på grundnivå och
avancerad nivã2021.

Föredragande : Agnes Malmgren,
utbildningsledare.

Dnr STYR 202012119

PM och förslag på HT-fakulteternas
plan för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av utbildning på
grundnivå och avancerad nivä 2021,
bilagor $ 99 A-8.

100. Presentation av rapport fran HTS om
lärarledd tid.

F öredragande : Axel Lindber g,

studentrepresentant.

Rapporten "Vad står på schemat idag?
En uppföljning av tomma scheman",
bilaga S 100 A.

101. Sammanträdestider vfuen 202I

IO2. RAPPORTER

Minnesanteckningar f rán
studierektorsnätverket 202O-I L -I2 och
minnesantecknin gar från

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2020-12-08
Sammanträdestid: kl. 09.00-12.00

Agnes Malmgren presenterar förslaget på planen för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för nästa år.
Utöver kvalitetsdialoger med institutionerna ingår ett
förslag på programkonferenser för masterprogrammen
som involverar extema parter. Om tidsramarna och
coronasituationen begränsar möjligheten att genomföra

konferensema202I ska det framgå i planen att
förarbetet ska göras under året och att konferenserna
kan behöva skjutas fram till 2022-2024.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden är positiv till förslaget om
programkonferenser för masterprogrammen. HTS
framhåller värdet av att involvera externa
studentrepresentanter i programkonferenserna.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att föra förslaget vidare
till fakultetsstyrelsens arbetsutskott med nämndens
kommentarer för fastställande.

Axel Lindberg presenterar resultaten från rapporten och
de insatser som föreslås, bland annat förändringar i
resurstilldelningssystemet och produktivitetsavdraget,
omfördelning av medel vid universitetet, att öka
doktorandernas undervisningstid och att schemalägga
självstudier.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det är en

viktig rapport och ett användbart bidrag till det fortsatta
arbetet med att öka den lärarledda tiden. Under
kvalitetsdialogerna 2021 kommer frågan att diskuteras
och förhoppningen är att det ska bidra med goda

exempel och förslag från institutionerna.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att flytta sammanträdet som var planerat att äga rum
tisdagen den 26januari till torsdagen den 28 januari.

Vårens sammanträden äger rum kl. 9-i2 följande datum:
28 januari, 23 f ebruan, 23 mars, 20 apnl, 24 maj och I 5
juni.

HTS: planerar att genomföra vårens novischperiod helt
digitalt. En enkät om studenternas upplevelse av
höstterminen och distansundervisningen har skickats ut.
Kåren ser fram emot resultaten från
alumnundersökningen och är delaktiga i planering av
lanseringen. Studentrepresentanter deltar i arbetet med
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studievägledarnätverket 2020-I I -16
bilagor S 102 A-8.

103. MEDDELANDEN

Frågor och instruktioner inför
kvali tetsdi alogerna 2021 till
institutionerna, Utbildnings-nämndens
ambitionsnivå för studenters och
doktoranders psykiska hälsa utifrån
studentba¡ometerns resultat samt HT-
fakulteternas I ägesrapport, Riktlinjer
och handläggningsordning för
inrättande revidering och avveckling,
Anvi sningar för utbildningsplaner,
Instruktioner till bedömargruppen vid
inrättande av program och
huvudområde, bilagor $ 103 A-8.

vid

a Rossing

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2020-12-08
Sammanträdestid: kl. 09.00-12.00

att ta fram en praktikkurs på SOL som samordnas av
studievägledare Susan Hydén.

Studievägledarnätverket Den årliga studie- och
yrkesvägledarkonferensen har genomförts di gitalt och
blev mycket lyckad. "Kom-igång-timmen' genomförs
digitalt men insatser behövs för att nå ut till studenter.

Studierektorsnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Ordföranden: Beslut om inrättande av kandidatprogram
i översättning och masterprogram i öst- och
centraleuropakunskap har fattats av den
uni versitetsgemensamma utbildningsnämnden.
Bibliotekarien Anja Hoppe har fått i uppdrag attarbeta
med marknadsföring av avancerad nivå tillsammans
med Externa relationer. Fyra förslag på sommarkurser
har inkommit vid HT och de har rangordnats och
skickats till utbildningsnämnden för beslut.

Ordföranden tackar ledamöterna för deras insatser under
den gångna mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till
den avgående ledamoten Svante Nonhem för ett
värdefullt bidrag och gott samarbete under två
mandatperioder.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna
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