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Beslut

Carl-Johan Mellin utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten

Revidering av allmän studieplan i systematisk teologi
och allmän studieplan i religionsfilosofi med etik, och i
övrigt i enlighet med utsänd kallelse.

Prodekanen informerar om avtalet och om de ändringar

som foreslås i forhållande till tidigare avtal.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa samarbetsavtalet for
Nationella forskarskolan i historiska studier i enlighet
med forslaget.

AU har diskuterat språkkravet i avtalet och noterar

att kravet på kunskaper i svenska kan komma att utgöra

ett hinder for forskarskolans intemationali sering.

Johannes Persson beskriver behovet av en utredning
om forlagets verksamhet och framtid.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forslaget att

tillsätta en utredning som omfattar en genomlysning
av verksamheten fram till idag och som ger

rekommendationer for framtidens verksamhet.

Utredningen bör vara fürdigställd vid årsskiftet

202212023.

Vicedekan Olof Sundin utses till ansvarig for
utredningen med stöd av Jakob Andersson,
HT-biblioteken, och Sara Kjellberg, chef for Malmö
universitetsbibliotek.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Samarbetsavtal Nationella forskarskolan i
historiska studier.

Föredragand e: S tephan B or ge hammar

Förslag, bilaga S 221.

Dnr SAMV 20221230

Lund University Press.

Föredragande: Johanne s P ersson

Förslag, bilaga 5222.

Dnr STYR 202211692
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223. Arkivering av scheman vid HT

Föredragand e: B irgitta Lastow

Förslag till rutiner, instruktion for arkivering,
protokoll från Lokal- och
schemasamordnings gruppen,

bilagor $ 223 A-C.

Dnr V 2022/1853

224. Inrättande av forvaltningsorganisation for
system gällande publicering av forskningsdata.

Föredragande: Birgitta Lastow

Förslag, bilaga ç224.

Dnr V 202211854

PROTOKOLL 3 (5)

2022-08-31

Birgitta Lastow redogör for forslaget till arkivering av

scheman. Förslaget har tidigare diskuterats i Lokal- och

schemasamordningsgrup pen (2022 -06-21).

AU beslutar i enlighet med forslaget:
- Export av scheman från TimeEdit ska ske löpande
enligt rutinerna och specifikationen i dokumentet
"Arkivering av scheman vid HT" med ändringen att

arkivering av höstterminens scheman ska ske den 15/2.

- IT-enheten får i uppdrag att utveckla scriptet som utflor
exporten av data från TimeEdit till PDF-filer och placerar

dem på rätt plats i Mellanarkivet.
- Scriptet kommer därefter ingå som en lT-komponent
att forvalta inom ramen for forvaltningsobjektet "HT
Mellanarkiv" (om inte SRS-forvaltningen tar över det)'
- Vid florsta arkiveringstillfiillet - hösten 2022 - ska
arkivering av alla scheman från vårtermineÍ2}L4 úll
och med vårterminen 2022 arkiveras. Därefter sker

arkiveringen löpande i enlighet med forslaget, det vill
säga en gång per termin.

AU beslutar att en forvaltningsorganisation for
forvaltningsobjektet "HT Publiceringsverktyg flor

forskningsdata" inrättas :

- I florvaltningsobjektet ingår for närvarande endast

systemet Omeka S.

- Till systemägare utses Marianne Gullberg, som i sin tur
utser lämpli g systemlorv altar e.

- Till lT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och

IT-systemägaren.
- Den fastställda forvaltningsp lanen rapporteras årli gen

som ett meddelande till AU på samma sätt som for övriga
forvaltningsplaner.
- Systemägaren utser lämplig systemfürvaltare och ev

biträdande systemforvaltare.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemforvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både lorvaltningens roller
och ev utvecklingstid) sker inom ramen flor befintlig
budget.

SystemfiSrvaltaren ges i uppdrag att ta fram ett utkast till
forvaltningsplan flor 2023 med stöd av Edin Kuckovic
och Birgitta Lastow.
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225. Förändring av standardinstallation av AV-
utrustning i HT:s lärosalar.

Föredragand e: Edin Kuckovic

Förslag, bilaga S 225.

Dnr V 202211855

226. Förändring av standarddatorpaket.

Föredragande: Edin Kuckovic

Förslag, bilaga 5226.

Dnr V 202211897

2022-08-31

IT-chefen informerar om forslaget till forändrad
omfattning av AV-utrustning i HT:s lärosalar och svarar

på frågor.

AU beslutar i enlighet med forslaget från lT-enheten:
- Från och med hösten 2022bygger lT-enhetens
standardinstallationer på att endast medhavd bärbar dator
används i lärosalarna. DVD/dokumentkamera är inte
längre standard, men installeras där särskilda behov
finns.
- I mindre lärosalar ersätts projektor och projektorduk
med bildskärm.
- Standardinstallationen kommer att ligga till grund for
den kommande upphandlingen. Installationerna kommer
att utforas 2023-2025. Detta innebär att standarden

under denna tid inte kan forändras med mindre än att

upphandlingen görs om.

AU beslutar i enlighet med forslaget:
- Från och med hösten 2022 u|görs lT-enhetens
standardpaket enbart av barbara datorer. De olika bärbara
paketen som erbjuds är av samma slag som tidigare -
flera olika skärmstorlekar på PC-sidan men endast ett
paket for Mac.
- Stationära datorpaket tas fram som valbart altemativ,
men utgör inte standardpaket. Att välja detta kan
innebära längre leveranstider, då IT-enheten normalt
enbart lagerhåller datorer som ingår i standardpaketen.

Arbetsutskottet beslutar att revidera folj ande

studieplaner i enlighet med forslaget:
- Allmän studieplan for utbildning på forskarnivå till
doktorsexamen i systematisk teologi.
- Allmän studieplan for utbildning på forskarnivå till
doktorsexamen i religionsfilosofi med etik.

PROTOKOLL 4 (5)

227 Revidering av allmän studieplan i systematisk
teologi och allmän studieplan i religionsfilosofi
med etik.

Föredragande: Stephøn Borgehammar

Förslag till reviderade ASP,
bilagor $ 227 Ä-8.
CTR:s motivering, bilaga 5227 C.
Fastställd ASP i systematisk teologi,
bilaga 5227 D.
Fastställd ASP i religionsfilosofi med etik,
bilaga 5227 ß,.

Dnr U 20221553

Dnr U 20221554
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228. Föregående protokoll och meddelanden.

Beslut att inrätta utbildning på forskarnivå i
ämnet japanska, bilaga S 228.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras

J

2022-08-31

I anslutning till $ 207 i foregående protokoll meddelas

att den tillftilliga Jol-arbetsgruppen är på plats och att
planering infor forsta sammanträdet pågår.

Carl-Johan Mellin påpekar i anslutning till det

bifogade meddelandet att denna typ av beslut bör
innehålla notering om forankring hos HTS eller
HTDR.

Protokoll och meddelande läggs till handlingarna.

Karin Salomonsson

Carl-Johan Mellin
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