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Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

HT-fakultetemas plan for kvalitetssäkring och

kvalitetsutveckling av befintli g
utbildning på forskarni v ä 202I .

Föredragand e: He ge Markus s en

Förslag samt protokollsutdrag från FUN
210322, bilaga $ 514-8.
Beslut, bilaga $ 51 C.

Dnr STYR 2021/532

Anhållan om undantag från studentemas
rättighetslista.

Föredragand e'. Lisa Hetherington

PM samt anhållan, bilagor $ 52 A-8.

Dnr STYR 2021/753

Fastställande av allmän studieplan for
utbildning på forskamivå till doktorsexamen
i historia.

Förslag, bilaga $ 53.

DnrU 2020/1032

PROTOKOLL 2 (5)
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Beslut

Linnea Karlsson utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punkten Hantering av stimulans-
medel ftjr forskningssamarbete med Malmö
universitet.

Utbildningsledaren redogör for bakgrunden till ärendet

och beskriver planerna for 2021 års kvalitetsarbete
som genomfors på temat Studie-, lärande- och
pedagogiska miljöer.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
Humanistiska och teologiska fakulteternas plan for
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig
utbildning på forskamivã 2021.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott b eslutar i enli ghet

med förslaget
- att skicka anhållan till den universitetsgemensamma
utbildningsnämndens ordftirande,
- att en uppfoljning av effelferna av undantagen ska
genomftiras hösten 2023, i samråd med studentkåren.

Gällande undantaget att provtillfiille kan forekomma
på lördagar beslutar AU att institutionema ska

informera studentkåren om vilka kurser detta gäller.

Ingående diskussion om enstaka formuleringar i
studieplanen och speciellt om kravet på kunskaper
i svenska som särskild behörighet.

Fakultetsstyrelsen arbetsutskott beslutar att
återremittera ärendet till Historiska institutionen med
motiveringen att institutionen inte har visat att kravet
på kunskaper i svenska som särskild behörighet är helt

nödvändigt for att dokforanden ska kunna tillgodogöra
sig utbildningen.

AU konstaterar även att enstaka formuleringar under
rubrikerna Amnesbeskrivning samt Kurser och
seminarieverksamhet behöver ftirtydligas.
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Schemaläggningsrutiner och prioritering vid
lokalbokningar.

Föredragande: Agnes Borg, Charlotte Tornbjer

PM, bilaga S 54 A.
Beslut, bilaga $ 54 B.

Dnr STYR 20211974

Tilldelning av projekfmedel for utveckling av
digital undervisning och pedagogik 2021.

Förslag inklusive bilagor, bilaga $ 55.

Dnr V 202011925

Fortsatt samarbete mellan LUCE och
HT-fakulteterna läsåret 2I I 22.

Förslag samt tidigare överenskommelse och
aktivitetsplan, bilaga S 56 A-8.

Dnr STYR 202011282

PROTOKOLL 3 (5)

2021-04-14

Agnes Borg och Charlotte Tombjer informerar om
forslaget som är en del av projektet Samordnad
schemaläggning och har utformats i samarbete med
samtliga schemaläggare. Utgångspunkten är att
undervisning och fastlagda scheman ska påverkas så

lite som möjligt, men att det ändå kan ftirekomma
tillfällen då sent inkomna lokalönskemål behöver
prioriteras.

Diskussion om innebörden och formuleringen av
enstaka regler.

AU beslutar att fastställa grundreglerna i dokumentet
efter de tillägg och redakfionella ändringar som

framkommit under diskussionen.

Prodekan Sara Håkansson informerar om utlysningen av
projektmedel och beskriver kort de totalt tre ansökningar
som har inkommit från SOL och CTR.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att medel ska tilldelas i enlighet
med förslaget från grundutbildningsnämnden:
- SOL, filmvetenskap: Videoessäer: undervisning, analys
och examination, 285 000 kr.
- CTR, Religious Roots of Europe: Interaktiv digital
examination som processlärande genom peer review,
154 5001ü.
- CTR, religionsvetenskap och teologi samt
religionshistoria: Utvecklingsprojekt fiir att erbjuda
grundkursema CTRAl2 och RHIA12 både på campus
och online, 284 400kr.

Prodekan Sara Håkansson informerar om bakgrunden till
ärendet och om fürslaget att ftirlänga samarbetet mellan
LU:s avdelning ftir uppdragsutbildning (LUCE) och
HT-fakulteterna.

Ingående diskussion om möjligheterna med samarbetet

samt om inrikfningen for ett eventuellt ftirlängt avtal.

Arbetsutskottet beslutar att ge Sara Håkansson i uppdrag
att inleda diskussioner med LUCE angående en

fürändrad inriktning av avtalet samt att utforma ett

ftirslag till reviderad handlingsplan.

Ä¡endet behandlas därefter vid AU:s nästa sammanträde,

den 5 maj.
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58.

59.

Fastställande av allmän studieplan ftir
utbildning på forskamivå till dokforsexamen i
judaistik.

Förslag till studieplan, bilaga $ 57 A.
Fastställd studieplan, bilaga S 57 B.

DnrU 2020/72

Delegation till dekanus atL fatta beslut om
tilldelning av stöd ftir innovationsidéer.

Föredragand e: ekono michefen

PM, bilaga $ 58.

Dnr STYR 20211511

Föregående protokoll och meddelanden.

Beslut om tilldelning av stimulansmedel för att

stärka kvaliteten på utbildning på avancerad

nivå inom SlUGU-samarbetet (samt utlysning
och ansökningar), bilaga S 59 A.
Verksamhetsplan 202 1 fiir HT-fakultetemas
grundutbildningsnämnd, bilaga S 59 B.

Dnr STYR 20211946

Dnr STYR 20211425

PROTOKOLL

2021-04-14

Fakultets styrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa

allmän studieplan for utbildning på forskamivå till
doktorsexamen i judaistik med redaktionella ändringar

Arbetsutskottet beslutar att till HT-fakulteternas
dekanus delegera rätten att, efter beredning av rådet

für nyttiggörande av forskning och inom tilldelade
budgetramar, fatta beslut om tilldelning av stöd ftir
innovationsidéer.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till $ 39 i
ftiregående protokoll att ett möte har hållits med

Folklivsarkivets chef Karin Gustavsson om att trygga
det fortsatta arbetet med digitalisering av den
Mandelgrenska samlingen.

Johannes Persson informerar om tilldelning av

stimulansmedel ftir att stärka kvaliteten på utbildning
på avancerad nivå inom SlUGU-samarbetet.
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Prodekan Barbara Tömquist-Plewa informerar om
ärendet som gäller utlysning av medel ftir samverkan
om forskningsansökningar med Malmö universitet. En

bedömningsgrupp med representanter från HT och
MAU har gãÍt igenom de inkomna ansökningama och
lämnat ett utlåtande med forslag till tilldelning.

Eftersom utlåtandet nyligen har presenterats har
ärendets ekonomiska uträkning ännu inte kunnat
fÌirdigställas. Från institutionema har uttryckts en

tydlig önskan om besked så snart som möjligt ftir
bättre möjligheter att planera bemanningen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar AU att delegera
till dekanus att fattabeslut i ärendet när fullständigt
underlag ftireligger.

Hantering av stimulansmedel fiir
forskningssamarbete med Malmö universitet.

Dnr V 202012294

Vid protokollet
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