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64.

65.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Aktuella JlM-frågor samt återkoppling från
nämnderna.

Föregående Jl-M-protokoll (210217),
bilaga $ 63.

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters

rättigheter och ansvar.

Rättighetslistan inklusive lathundar,
bilaga $ 64.

Yttrande över Diskrimineringsombudsmannens
begäran om redovisning av alÍiva åtgärder i
enlighet med diskrimineringslagen.

LU:s yttrande, bilagor $ 65.

PROTOKOLL 2 (7)

2021-05-05

Beslut

Sara Håkansson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående JlM-protokoll läggs till handlingarna utan

särskilda kommentarer.

Olof Sundin rapporterar från det nystartade Rådet for
jämställdhet och lika villkor som har haft sitt ftirsta
sammanträde med ny sanìmansättning. Den stora

frågan inftir hösten gäller att skapa en mer långsiktig
plan fär jämställdhetsintegrering inom LU. Dessutom
nämns bland annat att rådet har utsett en expertgrupp
som ska fungera som ett stöd till rådet i olika frågor.

Barbara Törnquist-Plewa rapport erar att forsknings-
nämnden under höstens internat kommer att avsätta

extra tid ftir JlM-frågor, däribland hur forsknings-
medel har ftirdelats.

Sara Håkansson informerar om att det fortsatta arbetet

med enkäten om studenternas psykosociala hälsa

kommer att återupptas till hösten och då tas upp i såväl

studierekforsnätverket som grundutbildningsnämnden.

Johannes Persson meddelar att projekfet med
processobservatörer i lärarforslagsnämnden har inletts
och kommer att fortsätta under hösten.

Gemensam diskussion om rättighetslistan, framfor allt
gällande i vilka sammanhang som listan tas upp och
akfualiseras.

Isabella Grujoska ska i samarbete med HTS och
fakulteternas kommunikatörer arbeta fram en modell
ftir hur rättighetslistan ska distribueras och även
ombesörja att fler fysiska exemplar av dokumentet
beställs.

Isabella Grujoska informerar kort om Lunds universitets
svar till Diskrimineringsombudsmannen. Svaren i
skrivelsen är hämtade från respektive fakultets lika
villkorsbokslut och ger på detta sätt information om
vilka frågor som övriga fakulteter har fokuserat på.
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66. Övriga JlM-frågor och meddelanden.

Föredragand e: I s ab el I a Gruj o s ka

Uppdrag till sektionen HR och sektionen
student och utbildning mot bakgrund av
projekfet Universitetsgemensam satsning für
jämställdhet och likabehandling, bilaga S 66 A.
Universitetsgemensamma medel lor anställning
av gästprofessorer av underrepresenterat kön
2021-2023, bilaga $ 66 B.
Anvisning av gemensanìma medel till insatser
fiir lika villkor, jämställdhet och förebyggande
arbete mot diskriminering 2021 -2022,
bilaga $ 66 C.

Dnr STYR 20211465

Dnr STYR 202llI4l0
Dnr STYR 202011451

67. Revidering av mall fiir allmänna studieplaner

Föredragande: Stephan Borgehammar,
Kristina Arnrup Thorsbro

Förslag till ny mall samt nu gällande mall,
bilagor S 67 A-8.
Fastställd mall fijr allmär¡ra studieplaner,
bilaga S 67 C.

Dnr STYR 202111097

68. Revidering av bestämmelser ftir utbildning på
forskarnivå.

Föredragand e: Stephan Borgehammar,
Kristina Arnrup Thorsbro

Förslag, bitaga $ 68.

Dnr STYR 20l9l2I0l

PROTOKOLL 3 (7)

2021-05-05

Isabella Grujoska informerar om att framtagandet av en

JLM-plan ftjr HT-fakulteterna kommer att tas upp vid
nästa AU-sammanträde, den 16 juni. Då kommer även
ett ärende om rutiner für hantering av trakasserier och
kränkande särbehandling att behandlas.

Fakulteterna har fätt i uppgift från Rådet för jämställdhet

och lika villkor att fundera över hur IDAHOT
(Intemational Day Against Homophobia, Transphobia
and Biphobia) ska uppmärksammas den 17 maj. Den
internationella dagen mot homofobi, transfobi och
bifobi är en internationell temadag vars syfte är att
öka medvetandet om HBTQ-rättigheter. Frågan har
diskuterats med HT:s kommunikatörer och dagen
kommer troligen att uppmärksammas på hemsidan och
i HT-bulletinen.

Kristina Amrup Thorsbro berättar att huvudanledningen
till revideringen är en ny obligatorisk kurs i
forskningsetik samt att det utöver detta görs mindre
ändringar som syftar till att göra studieplanerna tydligare.

Fakultets styrelsens arbetsutskott b eslutar att fastställa
mallen fiir allmänna studieplaner i enlighet med förslaget
och med redaktionella ändringar.

Kristina Arnrup Thorsbro informerar om de vilfigaste
ändringarna som ingår i ftirslaget till revidering av
dokumentet.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att återremittera Bestämmelser
ftir utbildning på forskarnivå inom HT-fakulteterna till
forskarutbildningsnämnden for ytterligare redaktionell
översyn. Nytt forslag till revidering tas upp i AU under
höstterminen202l.
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69.

70.

71.

Inrättande av forvaltningsorganisation för
system gällande personal och lokaler.

Föredragand e: Birgitta Lastow

Förslag till forvaltningsorganisation samt
avslutsrapport för projektet Rum och datorer
inklusive bilagor, bilaga $ 69 A-8.

Dnr V 2017/249
Dnr V 202111419

Medel till programkonferenser inom ramen för
kvalitetssäkringsarbetet.

Föredragand e: He ge Markus s en

Budget för programk onferenser 2022,
bilaga $ 70.

Anonymiserad tentamensrättning vid HT-
fakulteterna - uppfoljning och vidare
implementering.

Föredragand e: Lisa Hetherington,
Agnes Malmgren,

PM, projektforslag, ftirslag till anhållan
till LIN, protokollsutdrag från GUN 210420,
bilaga $ 71 A-D.

Dnr STYR 20211831

PROTOKOLL 4 (7)

2021-05-05

AU beslutar att en ftirvaltningsorganisation för
ftirvaltningsobj ektet "HT Personal och datorer" inrättas :

- I fürvaltningsobjektet ingår ftir närvarande de system
som nämns i förslaget.
- Till systemägare och systemftirvaltare utses Malin
Rehnstam.
- Till IT-systemägare utses lT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och
IT-systemägaren samt Maria Persson, Christel Anderberg
och Charlotte Tombjer.
- Den fastställda ftirvaltningsplanen rapporteras årligen
som ett meddelande till AU på samma sätt som fbr övriga
forvaltningsplaner.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemforvaltare.
- Finansieringen av resursema (både förvaltningens roller
och utvecklingstiden) sker inom ramen für befintlig
budget.

AU beslutar vidare att Malin Rehnstam ges i uppdrag
atttafram ett utkast till frjrvaltningsplan för 2022med
stöd av Birgitta Lastow.

AU beslutar att planeringen av programkonferenser ftir
sex masterprogram under 2022 ska göras i enlighet med
forslaget.

Ett äskande om medel till programkonferenserna
kommer även att skickas in till budgetberedningen.

De övergripande planerna fiir kvalitetsarbetet inom
HT-fakulteterna fti¡ 2022 tas upp på fakultetsstyrelsens
sammanträde2 juru.

Agnes Malmgren informerar om bakgrunden till ärendet
och redogör frir forslaget till implementeringsprojekt.

Arbetsutskottet beslutar
- att anhålla om undantag från Rättighetslistan i enlighet
med fürslaget i anhållan,
- att avsätta medel frir att starta projektet Anonymiserad
tentamensrätning vid HT-fakulteterna i enlighet med
ftirslaget.

AU beslutar även att det i projektplanen ska fürtydligas
att GLIN ska informeras löpande under projekttiden
samt att ett krav på redovisning av tillkommande
kostnader gällande studierektorers deltagande i
projektet ska inkluderas i planen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.
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72.

73

74.

Remiss: Lokala regler för examina och
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå
vid Lunds universitet.

Föredragand e: Lisa Hetherington,
Agnes Malmgren

PM med forslag till yttrande samt remiss med
bakgrund och f<irslag till revidering,
bilaga S 72 A-8.

Dnr STYR 2021/768

Revidering av HT-fakultetemas
examensbeskrirmingar.

Föredragand e: Lisa Hetherington,
Agnes Malmgren

PM samt förslag till examensbeskrivningar,
bilaga S 73 A-8.
Beslut, Examensbeskrivningar ftir filosofi e

kandidat-, magister-, och masterexamen vid
HT-fakultetema, bilaga S 73 C.
Beslut, Examensbeskrivningar for teologie
kandidat-, magister-, och masterexamen vid
HT-fakultetema, bilaga $ 73 D.
Beslut, Examensbeskrivningar fÌir konstnärlig
kandidat- och magisterexamen vid HT-
fakultetema, bilaga $ 73 E.

Dnr STYR 20211832
DnrU 20211363,364,365

Remiss : Tillämpnings föreskrift er
gällande kursvärdering och kurs-
utvärdering vid Lunds universitet.

Föredragande: Lisa Hetherington

PM, remissunderlag, forslag till yttrande fran
HT-fakultetema samt inkomna yttranden från
institutionerna, bilagor S 74 A-D.

Dnr STYR 20201969

PROTOKOLL 5 (7)

2021-05-05

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas
yttrande i enlighet med forslaget och med redakfionella
ändringar, samt att ge Lisa Hetherington i uppdrag att
skicka yttrandet till selfionen Student och utbildning.

Agnes Malmgren informerar om ftirslaget till
revidering av HT-fakultetemas examensbeskrivningar
och beskriver den dialog om det lokala examensmålet
att kunna "tillämpa genus-, etnicitets- och
mångfaldsaspekter" som ligger till grund ftir forslaget.

Diskussion.

AU beslutar att revidera examensbeskrivningama for
filosofie, teologie och konstnärliga examina vid HT-
fakulteterna i enlighet med ftirslaget och med mindre
redaktionella ändringar.
Beslutet innebär
- att det lokala målet att kunna "tillämpa genus-,
etnicitets- och mångfaldsaspekter" tas bort,
- att kursfordringarna i examensbeskrivningen ftir
filosofie kandidatexamen har korrigerats till "90 eller
120 högskolepoäng".

Lisa Hetherington informerar om ftirslaget till fltrande,
vilket har utformats på grundval av inkomna synpunkter
och i samarbete med HTS.

Arbetsutskottet beslutar att av ge HT-fakultetemas
yttrande i enlighet med ftirslaget samt att ge Lisa
Hetherington i uppdrag att skicka yttrandet till sekfionen
Student och utbildning.

Punkten forklaras omedelbart justerad.
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Förslag, bilaga $ 75.

Dnr STYR 202011282

76. Intensivkurs i svenska för doktorander

Förslag, bilaga $ 76.

Dnr STYR 2021/1165

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

75.

PROTOKOLL 6 (7)

2021-05-05

Diskussion om enstaka formuleringar i målbeskrivningen
och handlingsplanen.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att forlänga
samarbetet med LUCE till och med maj 2022 mot
bakgrund av ftirslagets reviderade målbeskrivningar och
handlingsplan eft er redaktionella ändringar.

Stephan Borgehammar redogör för förslaget att
erbjuda en intensivkurs i svenska språket för
doktorander från utlandet.

Arbetsutskottet beslutar att avsätta medel till minst
25 platser för 2021 ftir att kursen ska kunna anordnas
Samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna
ska erbjudas platser på kursen mot betalning.
HT-fakulteterna betalar ftir kursplatserna ftir sina
doktorander och fÌir ytterligare platser om det behövs
ftjr att uppnå det sammanlagda minimianfaletZ1.

Askande om medel till dokforandkurserna ska även
skickas in till budgetberedningen infor 2022.

Barbara Törnquist-Plewa informerar om den
ftirfrågan som inkommit från Rekfor som en del
av uppfoljningen av RQ20 och redogör ftir
forskningsnämndens ftirslag till inspel från
HT-fakultetema.

Ingående diskussion.

AU beslutar att ge Gunnel Holm, Barbara Törnquist-
Plewa och Johannes Persson i uppdrag att slutfora
utformningen av HT-fakulteternas svar på grundval av
di skussionen under sammanträdet.

Arbetsutskottet beslutar att bifalla äskandet från SOL
på maximalt2l L36 kronor ftir hyra av LUX aula
1I-12 november 2021.

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan
särskilda kommentarer.

Reviderat forslag till fortsatt samarbete mellan
LUCE och HT-fakulteterna
läsåret 2l/22.

HT-fakulteternas inspel om frågor som LU ska
arbeta vidare med på basen av RQ20.

77

Förslag från forskningsnämnden,
bilaga $ 77 A.
HT-fakulteternas inspel, bilaga S 77 B.

Dnr STYR 2021/901

78. Askande om ekonomiskt ansvar ftir
lokalkostnader.

Skrivelse från SOL, bilaga $ 78.

79. Föregående protokoll och meddelanden.

Beslut gällande stimulansmedel ftir
forskningssamarbete mellan KS- och HT-
fakultetema vid universiteten i Malmö och
Lund, bilaga $ 79.

do Ô(,



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Faku ltetsstyrelsens arbetsutskott

80. Övrigt.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Johannes

PROTOKOLL 7 (7)

2021-05-05

Diskussion om problem med uppfüljning av beslut i
samband med kvalitetsdialogema och behovet av att
utveckla kvalitetssystemet ftir bättre överensstämmelse
mellan beslut om åtgärder och implementering.

Arbetsutskottet beslutar att JlM-frågoma under
höstterminen 2021 skabehandlas vid AU:s
sammanträde den 20 oktober.

Gunnel

Sara Håkansson


