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123. HT-fakulteternas handlingsplan for
jämställdhet, lika villkor och mångfald
202r-2023.

124.
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g Ärende Beslut

Barbara Törnquist-Plewa utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

l2l. Utseendeavjusteringsperson.

122, Fastställandeavdagordningen.

Isabella Grujoska informerar om ftirslaget till
handlingsplan och den revidering som har genomflorts

efter att AU behandlade ärendet vid sammanträdet
202r-10-20 ($ 113).

Föredragand e: Is ab e ll a Gruj o s ka

Förslag till handlingsplan,
bilaga $ 123 A.
Fastställd handlingsplan, bilaga S 123 B.

Ingående diskussion om främst de punkter som berör
forskarutbildningen.

Dnr STYR 202112380

Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas
handlingsplan for jämställdhet, lika villkor och
mångfald 2021-2023 i enlighet med forslaget efter
justeringar i enlighet med de synpunkter som

framkommit under sammanträdet.

Fastställande av kravprofil for anställning som Anders Persson informerar kort om professuren och

professor i utbildningsvetenskap med inriktning forslaget till kravprofil.
mot forskning om skola och lärarprofession.

Ingående diskussion om vissa formuleringar i
Förslag till kravprofil, bilaga S 124. kravprofilen, främst i anslutning till rubrikerna Krav

och Meriterande.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa kravprofilen for
anställning som professor i utbildningsvetenskap med
inriktning mot forskning om skola och lärarprofession i
enlighet med lorslaget och med de ändringar som

framkommit under diskussionen.

125. Fastställande av kravprofil for anställning som Anders Persson informerar kort om professuren och

professor i utbildningsvetenskap med inriktning forslaget till kravprofil.
mot forskning om högre utbildning.

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen.

Förslag till kravprofil, bilaga $ 125.
Arbetsutskottet beslutar att fastställa kravprofilen for
anställning som professor i utbildningsvetenskap med

inriktning mot forskning om högre utbildning i enlighet
med forslaget och med de ändringar som framkommit
under diskussionen.
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126. Anhållan om inrättandeprövning av
kandidatprogram i litteraturvetenskap

Föredragand e: L is a He ther ington
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Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington informerar om
ärendet och den anhållan som inkommit från Språk-
och litteraturcentrum. Anhållan har behandlats av
grundutbildningsnämnden 2021 -l | -09.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att starta
en inrättandeprövning av kandidatprogram
i litteraturvetenskap och att uppdra åt
kvalitetssamordnaren att skicka ftiranmälan till den

universitetsgemensamma utb ildningsnämnden.

Revideringen genomftirs främst for att HT-fakulteterna
riktlinjer ska harmoniera med LU:s nyligen fastställda
allmänna råd for kursvärdering och kursutvärdering.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas
riktlinj er for kursvärderingar och kursutvärdering
på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med forslaget
och enstaka redaktionella ändringar.

Förslaget till revidering har diskuterats i studierektors-
nätverket och behandlades av grundutbildningsnämnden
202t-t0-t9.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa reviderade
Tillämpningsforeskrift er ftir examination och
examinatorer for utbildning på grundnivå och
avancerad nivå i enlighet med forslaget och enstaka
redaktionella ändringar.

Förslaget till revidering har granskats av representanter
for studenterna och diskuterats i studierektorsnätverket.
Grundutbildningsnämnden behandlade forslaget till
reviderade anvisningar 2021 -I 1 -09.

AU ger Lisa Hetherington och Carl-Johan Mellin i
uppdrag att fortydliga formuleringarna i det reviderade
avsniftet på sidan 8 i dokumentet och delegerar till
Johannes Persson att fastställa avsnittet.

Gällande övriga delar av dokumentet beslutar AU att
fastställa reviderade Anvisningar for kursplaner på
grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna
i enlighet med forslaget med redaktionella ändringar.

127.

128.

129.

PM, protokollsutdrag GLIN 211109, anhållan,
bilagor $ 126 A-C.

Dnr U 20211792

Revidering av HT-fakulteternas riktlinj er lor
kursvärderingar och kursutvärdering.

Föredragand e: Lis a Hetherin gt on

PM, protokollsutdrag GLIN 211019, forslag
till revidering, bilagor S 127 A-C.
Fastställda riktlinjer, bilaga $ 127 D.

Dnr STYR 2021/2100

Revidering av tillämpningsforeskrifter for
examinatorer och examination

Föredragand e: L is a He ther ingt on

PM, protokollsutdrag GLIN 211019, forslag
till revidering, bilagor $ 128 A-C.
Fastställda foreskrifter, bilaga S 128 D.

Dnr STYR 2021/1865

Revidering av HT-fakulteternas anvisningar
for kursplaner.

Föredragand e: Lis a He therington

PM, protokollsutdrag GUN 211109, forslag
till revidering, bilagor $ 129 A-C.
Fastställda anvisningar, bilaga S 129 D.

Dnr STYR 202111877
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130.

131.

132.

Dispositionstid och åtenapportering
forskning sp I attformar.

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag, bilaga S 130 A.
Beslut, bilaga $ 130 B.

Dnr V 20201991

Kriterier vid utlysning gällande pilotomgång
biträdande universitetslektorer.

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag samt PM, bilaga S 131 A-8.
Beslut, bilaga $ 131 C.

Remiss: Förfrågan om underlag till svensk
rapportering - minska biologiska risker
och underlätta användning av framsteg på det
biologiska området.

Remisskrivelse med fürfrågan, bilaga $ 132
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EkonomichefJonas Sundin redogör for ärendet

som gäller de fem forskningsplattformar som
fakultetsstyrelsen har beslutat att inrätta (2020-09 -30,

$ 167) och där myndighetskapital avsatts for
finansieringen.

AU beslutar i enlighet med forslaget om lorlängd
dispositionstid och krav på återrapportering gällande
verksamhet och ekonomi.

Jonas Sundin redogör für ärendet som gäller en

särskild satsning på biträdande universitetslektorer
med syfte att kunna rekrytera framtidens bästa lärare
och forskare tidigt i karriären samt att öka
externfinansieringen av HT-fakulteternas forskning.

Diskussion om de forutsättningar som ska gälla for
utlysning och vilka olika delar som bör ingå i anhållan
om utlysning.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forslaget efter

vissa justeringar.

Remissen har skickats ut till samtliga institutioner och

enheter inom HT-fakulteterna men inga synpunkter har
inkommit.

AU beslutar att inte avge något yttrande över remissen.
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133. Föregående protokoll och meddelanden.

Protokoll AU 211020, bilaga S 133 A.
Protokoll från schemasamordningsgruppen
211006, bilaga $ 133 B.
Redovisning av pedagogiska projekt som
beviljades medel 2020,biltga $ 133 C.
F örvaltning splaner 2022
- Kulturarvsdatabaser, bilaga S f33 D
- Personal och lokaler, bilaga $ 133 E
- Servicedesk (Supportinfrastruktur),
bilaga S 133 F
- Webbinfrastrukfur, bilaga S 133 G
- Webbpublicering, bilaga S 133 H.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

PROTOKOLL

2021-11-24

Prodekan Sara Håkansson informerar kort om
redovisningen av pedagogiska projekt som beviljades
medel2020.

Föregående protokoll och övriga meddelanden läggs

till handlingarna utan kommentarer.

5 (5)

@.,b..rs' 1: Ql"u*
B arbara Törnquist-Plewa


