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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående protokoll samt återkoppling från
Rådet for jämställdhet och lika villkor.

Föredragande: Isabellq Grujoska, Olof Sundin

Föregående JlM-protokoll, protokoll från
Rådet for jämställdhet och lika villkor
2022-05-11 (inklusive bilaga) och
2022-09-09, bilagor S 248 A-C.

Sammanställning över aktuella JlM-frågor

Föredragand e: Is ab ella Gruj o s ka

Sammanställning samt rektorsbeslut,
bilagor S 249 A-C.

Deluppfoljning av HT-fakulteternas
handlingsplan ftir jämställdhet, lika villkor och
mångfald 2021-2023.

Föredragand e: Isabella Gruj oska

Uppfoljning, bilaga S 250.

Dnr STYR 202112380
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Beslut

Linnea Landegren utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punkten Anhållan om revidering av
professorsprogrammet.

I anslutning till punkt 8 i protokollet2022-05-ll frãn
Rådet for jämställdhet och lika villkor informeras om

att arbetet med att skapa en tydligare process inom
LU lor hantering av kränkningar och trakasserier nu är i
slutfasen och i anslutning till punkt 12 om att forslag på

handläggningsordning for riktat pedagogiskt stöd just
nu är ute på remiss. Även information i anslutning till
punkt 9 i rådets protokoll frän2022-09-09 om beviljade
stimulansmedel for lika villkor och gästprofessorer.

Föregående JlM-protokoll läggs till handlingarna.

Gemensam genomgång av akfuella JlM-frågor med

utgångspunkt i sammanställningen. Bland de

LU-gemensamma frågorna nämns bland annat att
sektionen HR har genomfort en kartläggning av stilla
rum vid LU, varav ett vid SOL, och att arbetet kommer
att gå vidare med att ta fram forhållningsregler och
policy. Gällande JlM-arbetet inom HT informeras
bland annat om att fakulteternas tillfülliga JoL-
arbetsgrupp har haft ett ftirsta möte då man främst
diskuterade arbetets former och målsättning.

Genomgång av handlingsplanen med lägesrapport från
de ansvariga inom respektive område och aktivitet.

Diskussion om mindre justeringar av enstaka punkter.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa delupp lolj ningen

av HT-fakulteternas handlingsplan for j ämställdhet,
lika villkor och mångfald202l-2023 med
redaktionella ändringar.

251. Övriga JlM-frågor och meddelanden. Inga övriga frågor.
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252. Revidering av allmän studieplan for utbildning
på forskarnivå till licentiatexamen i nordiska
språk.

Föredragand e: Stephan Borgehammar

Förslag, bilaga $ 252 A.
Fastställd studieplan, bilaga $ 252 B.

Dnr U 20201199

253. Ytterligare medel für implementering av
anonymiseringsprocesser vid HT-fakulteterna
2022.

Föredragand e: Sara Håkansson

Äskande, bilaga S 253.

Dnr STYR 20201199

254. Remiss: Lunds universitets forskningsstrategi
2023-2026.

Remissmissiv, förslag, bilagor S 254 A-8.
Synpunkter från HT-biblioteken, SOL, FON
och dekanus, bilagor $ C-tr..
HT-fakulteternas yttrande, bilaga $ 254 G.

Dnr STYR 202211880

255. Riktlinjer for uppdragsutbildning vid HT-
fakulteterna.

Föredragande: Lisa Hetherington

PM, ftirslag samt protokollsutdrag
GUN 2022-10-04, bilagor S 255 A-C

Dnr STYR 202011282
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Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
allmän studieplan for utbildning på forskarnivå till
licentiatexamen i nordiska språk.

Arbetsutskottet beslutar att bevilja medel till forlängning
av stöd for listframtagning samt projektledarinsats for
perioden 2022-I l -02 - 2022-12-3 1 i enlighet med
fürslaget, sammanlagt 36 442kr.

AU ger Karin Salomonsson i uppdrag att utforma HT-
fakulteternas yttrande över remissen med utgångspunkt
i inkomna yttranden samt de synpunkter som

framkommit under sammanträdet.

Kvalitetssamordnaren redogör for ärendet och fürslaget
till riktlinjer vilka har utarbetats som en del av
handlingsplanen ftir uppdragsutbildning och ska utgöra
en tydlig samordning av processen och vägledning for
framtagande av uppdragsutbildning.

Förslaget har behandlats i grundutbildningsnämnden
samt även diskuterats i studierektorsnätverket och
ledningsrådet.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer for
uppdragsutbildning vid HT-fakulteterna i enlighet med
florslaget efter tillägg om ekonomisk uppfoljning.
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256. Anhållan om revidering av
professorsprogrammet.

Föredragand e'. Jo hanne s P er s s on

Anhållan, bilaga S 256.

Dnr STYR 2022/2169

256. Föregående protokoll och meddelanden.

Vid protokollet

Õ¿A.-
Cecilia Bergsten

Justeras
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Ordforanden informerar om den anhållan som inkommit
från Institutionen for kommunikation och medier om att

revidera professorsprogrammet med avseende på

professuren i mediehistoria.

Diskussion om möjliga konsekvenser av att omvandla
en basprofessur till en rörlig professur.

Arendet fors vidare till fakultetsstyrelsen med forslag

till beslut som underlag.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med

enstaka kommentarer.

Karin Salomonsson informerar om att HT-fakulteterna
har köpt in en arkivarieresurs for ca 100 tkr lor arbete
med gallring av kurser på Luvit som ska stängas ner och
arkiveras.

Karin Salomonsson

h¡*ø^il^qúoow^
Linnea LandegrenV


