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§ Ärende Beslut 
   
59. Utseende av justeringsperson. Samuel Byrskog utses. 
   
60. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd  

kallelse och med tillägg av punkten Instruktion för  
HT-biblioteken.  

   
61. Instruktion för HT-biblioteken. 

 
Föredragande: fakultetsbibliotekarien 
 
Förslag till instruktion, bilaga § 61 A. 
Fastställd instruktion, bilaga § 61 B. 
 
Dnr STYR 2019/212 

Viktoria Hörnlund informerar om bakgrunden till 
ärendet och redogör för förslaget till instruktion. 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa instruktionen  
i enlighet med förslaget. 

   
62. Bokslutsrapport HT-fakulteterna 2018. 

 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2018, 
bilaga § 62. 
 
 

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för 
bokslutsrapporten för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna 2018 och svarar på frågor. 
 
Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett 
resultat efter 2018 om 11 685 tkr, vilket är avsevärt  
högre än såväl resultatet från föregående år som budget. 

Helårsresultatet för utbildning 2018 blev 5 707 tkr,  
vilket är en betydande ökning jämfört med  
föregående år då resultatet var -378 tkr. 

Helårsresultatet för forskning blev 5 978 tkr, vilket är  
en avsevärd ökning jämfört med föregående år då 
resultatet var -2 634 tkr. 

Det utgående myndighetskapitalet utgör 17,46 % av 
bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet  
att lyfta av 1 446 tkr motsvarande 10 % av 
myndighetskapital överstigande 15 %. Fakultets-
ledningens arbete med att minska risken för att HT  
även vid 2019 års bokslut ska överstiga målet om  
15 % myndighetskapital intensifieras, bland annat med 
framtagande av ny modell för att öka styreffekten över 
storleken på institutionernas myndighetskapital. 
 
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer 
beslutad planering och budget. 
 
Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutsrapporten. 
 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL  3 (6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Fakultetsstyrelsen 2019-01-30 
 

 

63. Information: Totalbudget 2019 Humanistiska 
och teologiska fakulteterna. 
 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Protokollsutdrag AU 190109, fastställd 
totalbudget, bilagor § 63 A–B, 
 
Dnr STYR 2018/381 

Ekonomichefen informerar om totalbudgeten, vilken av 
tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2019-01-09. 
 
Det budgeterade resultatet för fakulteterna är  
7 480 tkr, fördelat på utbildning 2 798 tkr och  
forskning 4 682 tkr. Resultatet är därmed starkare  
än den utveckling som tidigare beskrivits i 
flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade 
myndighetskapital budgeteras till 102 586 tkr, 
motsvarande 16,9 % av kostnaderna. 
 
Totalbudgeten läggs till handlingarna. 

   
64. Information: Flerårsprognos 2020–2021 

Humanistiska och teologiska fakulteterna. 
 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Protokollsutdrag AU 190109, fastställd 
flerårsprognos, bilagor § 64 A–B. 
 
Dnr STYR 2018/2079 

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen, vilken 
av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2019-01-09. 
 
Resultatet under åren 2020–2021 kommer att vända  
från ett mindre överskott för såväl utbildning som 
forskning/forskarutbildning 2020 till ett underskott 
2021. Resultatförsämringen på utbildning beror  
främst på gapet mellan uppräkningen av anslaget och 
personalkostnaderna. Att underskottet på utbildning  
inte är större beror till stor del på att kvalitets-
förstärkningsmedlen är kvar till och med 2021,  
vilket annars fullständigt skulle ha raserat ekonomin  
för HT:s grundutbildning. Det negativa resultatet  
för forskning/forskarutbildning härrör från att 
antagningsstoppet för fakultetsfinansierade  
doktorander är hävt, från gapet mellan uppräkningen  
av anslaget och personalkostnaderna och från ökade 
satsningar inom personalområdet. 
 
Enligt prognosen kommer HT att ligga på ett 
myndighetskapital om 15 % vid utgången av 2021.  
Det uppfyller såväl direktiven om ett måltal på högst  
15 % som HT:s eget mål om minst 10 %. 
 
Flerårsprognosen läggs till handlingarna. 
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65. Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum 
för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS). 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Förslag till styrelse, föreskrifter för Centrum 
för Öst- och Sydöstasienstudier,  
bilagor § 65 A–B. 
 
Dnr STYR 2018/1585 

Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet och 
det förslag till ledamöter i styrelsen som har inkommit 
från Centrums föreståndare. 
 
Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier tillhör sedan 
2019-01-01 HT-fakulteterna och ingår som en egen 
avdelning i Historiska institutionen. Föreskrifter för 
Centrum fastställdes av Rektor 2018-12-13. 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar att utse ledamöter i styrelsen 
för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier under 
mandatperioden 2019-01-01 till 2021-12-31 i enlighet 
med förslaget från föreståndaren. 
 
Enligt föreskrifterna har studenterna därutöver rätt att 
utse två representanter. 

   
66. Utseende av remissgrupp för remissen Ökad 

attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Remisskrivelse och sammanfattning,  
bilagor § 66 A–B. 
 
Dnr V 2019/22 

Gunnel Holm informerar om remissen från 
Utbildningsdepartementet. 
 
Samtliga institutioner, HT-fakulteternas 
verksamhetsnämnder samt HTS och HTDR har  
getts tillfälle att yttra sig med sista svarsdatum den  
25 februari. 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar att utse en remissgrupp  
med uppgift att utarbeta HT-fakulteternas svar  
med inkomna yttranden som underlag. I remissgruppen 
ska ingå Samuel Byrskog, Oskar Hansson, Anders 
Persson samt en handläggare från kansliet. 
 
Sista svarsdatum inom LU är den 7 mars kl 12. 

   
67. Information om fakultetsstyrelsens strategidag 

den 27 mars. 
 
 

Information om att fakultetsstyrelsens arbetsutskott  
har utsett en arbetsgrupp – Anna Nilsson Hammar,  
Gustav Ekström, Johannes Persson och Gunnel Holm – 
som ska utforma programmet för styrelsens strategidag.  
 
I anslutning till diskussionen om strategidagen  
informerar Johannes Persson om planerna på ett 
seminarium i april kring frågan om spetsutbildningar  
inom HT-området och möjligheterna att bidra till att  
höja humanioras status. 

   
68. Föregående protokoll. Gunnel Holm rapporterar i anslutning till § 53 att 

förfrågan från Samhällsvetenskapliga fakulteten har 
dragits tillbaka. 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
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69. Meddelanden. 
 
Meddelandeförteckning med bilagor,  
bilaga § 69. 

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med 
enstaka kommentarer. 
 
Marie Cronqvist berättar att Lunds universitet planerar 
att i oktober arrangera Framtidsveckan, som en 
fortsättning på det framgångsrika arbetet med 
vetenskapsveckorna under universitetets 350-
årsjubileum. Temat för Framtidsveckan, vilket 
formulerats vid LU Futura, ska vara Omställningar. 
 
Gustav Ekström informerar om den nyligen publicerade 
enkätstudien Studentbarometern och meddelar att den 
som vill veta mer om studenternas situation är 
välkommen till Öppen dragning om Studentbarometern 
denna eftermiddag i Palaestra. 

   
70. Information från dekanus.  

 
 

Seminarier med olika teman kommer att arrangeras 
under året för att främja stimulerande samtal inom  
HT-fakulteterna. Teman som nämnts är bland annat 
spetsutbildningar (jfr § 67) och handledning. 
 
HT-fakulteternas dekaner planerar att under våren 
besöka institutionerna för öppna samtal. 

   
71. Information från verksamhets- 

nämnderna. 
 
Protokoll från nämnderna,  
bilaga § 71. 
 
 
 
 

Information från Samuel Byrskog, prodekan för 
forskarutbildning: 
- Kvalitetsdialoger har genomförts med samtliga 
institutioner och i januari har man haft en 
uppföljningsdag på temat handledning och diskuterat 
möjliga förbättringar inom området. Bland de  
åtgärder man vill genomföra nämns tydligare 
instruktioner, seminarier med erfarna handledare  
och mentorsverksamhet. 
- Den 1 februari utlyses 22 fakultetsfinansierade 
doktorandanställningar samt två anställningar inom 
forskarskolan med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030. 
- Forskarskolan inom Agenda 2030 har haft två 
styrgruppsmöten. Lena Halldenius och Francis Hult  
har utsetts till gemensamt kursansvariga för HT-
fakulteternas doktorandkurs inom forskarskolan. 

   
 
 
 
 
 
 
 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL  6 (6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Fakultetsstyrelsen 2019-01-30 
 

 

72. Övrigt. Doktorandrepresentant Lisa-Marie Teubler informerar 
om HTDR:s svar på den debattartikel som publicerats  
i Svenska Dagbladet (190113) angående doktoranders 
anställningsvillkor. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 

 
Cecilia Bergsten   Gunnel Holm 
 
 

  
Justeras: 
 
 
 
 
Johannes Persson   Samuel Byrskog 
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Martin Andrén
Samuel Byrskog
Sandra Cronhamn
Marie Cronqvist
Annika Dolk
Linnea Karlsson
Anders Persson
Johannes Persson
Rikard Stymne
Ann-Kristin Wallengren

Ovriga.

Cecilia Bergsten
Tim Ekberg
Jonas Sundin
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professor, prodekan
forskarstuderande
docent
rektor, Folkuniversitetet
studerande
professor
professor, dekanus
systemutvecklare
professor, prodekan

fakultetskoordinator
avdelningschef Planering
ekonomichef

tom$99

ordfiirande

sekreterare

$ e7-e9

professor
universitetslektor
forskare
professor, prodekan

fiirhinder
förhinder
sjukdom
ftirhinder

Posfadress Box 192, 221 O0 LUND Besóksadress Helgonavägen 3, LUND Telefon dir 046-2227226, växel 046-222 00 00

E-posf cecilia.bergsten@kansliht.lu.se Webbadress http://www.ht.lu.se

üç $þ



$

97.

98.

99.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

100.

101.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

lnformation från LU: s planeringschef
Tim Ekberg: Sektoms och LU:s utveckling

- ekonomi och utbildning.

Presentation, bilaga $ 99.

Tertialrapport augusti 20 I 9 HT-fakulteterna.

Föredragand e: eko no mi c h efe n

Fastställd rapport, bilaga S f 00.

Utseende av foreståndare ftir Centrum ftir
Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS).

Förslag till foreståndare, ftireskrifter for COS,

bilagor $ 101 A-8.

Dnr STYR 201,911560

PROTOKOLL 2 (4)

2019-09-25

Beslut

Marie Cronqvist utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse och med tillägg av punkten Utseende av

foreståndare for Centrum for Öresundsstudier (CORS)

PlaneringschefTim Ekberg presenterar en översikt av

utvecklingen avseende ekonomi och utbildning for
universitets- och högskolesektorn i stort samt specifikt
for Lunds universitet. Utöver detta får fakultetsstyrelsen
ta del av en kort redogörelse fiir innehållet avseende

universitets- och högskolesektorn i regeringens

budgetproposition for 2020.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör für tertialrapporten
och svarar på frågor.

HT-fakultetema redovisar ett resultat efter andra

tertialet 2019 pâ20 556 tkr, vilket är avsevärt bättre

än periodens budget som ligger på 6 341 tkr.

HT-fakultetema lämnar en helårsprognos som visar ett

överskott pä24 981 tkr ftir 2019, vilket är 17 500 tkr
bättre än budgeterat resultat.

Det pro gno stiserade utgående myndighetskapitalet utgör
21,3 yo av bruttokostnaderna. Enligt prognosen kommer
universitetet i så fall att lyfta av 3 810 tkr, motsvarande

l0 %o av myndighetskapitalet överstigande 15 o/o.

Fakultetsledningen arbetar med att ta fram åtgärder for
att minska risken att HT inte ska uppfylla måltalet om
max 15 % myndighetskapital.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi ftiljer
beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

Johannes Persson redogör for bakgrunden till ärendet

och det florslag till ftireståndare som har inkommit.
Centrum flor Öst- och Sydöstasienstudier tillhör sedan

2019-01-01 HT-fakulteterna och ingår som en egen

avdelning i Historiska institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Marina Svensson

till ftireståndare for Centrum for Öst- och
Sydöstasienstudier under perioden från 20 1 9-1 0-0 1

till och med 2022-09-30.
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r02 Utseende av foreståndare ftir Centrum ftir
Öresundsstudier (CORS).

Förslag till fijreståndare, ftireskrifter for
CORS, bilagor $ 102 A-8.

Dnr STYR 201911561

103. Sammanträdestidervären2020.

104. Föregåendeprotokoll.

105. Meddelanden.

Meddelandeftirteckning med bilagor,
bilaga $ 105 A.

Strategi flor hållbar utveckling frir Lunds
universitet 2019-2026, bilaga S 105 B.
Utredning av ämneslärarutbildningen vid
Lunds universitet, bilaga S 105 C.
Yttrande över remiss: Anslutning till Statens
servicecenters tjänster fär elektronisk
beställnings- och fakfurahantering,
bilaga S 105 D.
Rapport från UHR: Universitets och högskolors
arbete mot sexuella trakasserier - en

undersökning på regeringens uppdrag.

PROTOKOLL 3 (4)

2019-09-25

Johannes Persson redogör för bakgrunden till ärendet

och det ftirslag till centrumföreståndare som har
inkommit från Lrstitutionen for kulturvetenskaper.

Marie Cronqvist, ledamot i centrumstyrelsen, informerar
om arbetet med att ta fram ftirslaget till ftreståndare.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Johanna Rivano
Eckerdal till floreståndare fiir Centrum ftr
Öresundsstudier under perioden frân 2020 -01 -0 1 till
och med 2022-12-3I.

Fakultetsstyrelsen beslutar om ftiljande
sammanträdestider for styrelsen och arbetsutskottet
under vären2020:

FS: 29 jan,25 mars,27 maj

AU: 8 jan,12 feb (LSK/JLM),
11 mars (infrastrukfurenheter), 15 april,
6 maj (LSK/JLM), 10 juni

I anslutning till $ 89 meddelas att Rekfor har fastställt
HT-fakulteternas studieavgifter i enlighet med forslaget
från fakultetsstyrel sen.

Protokollet läggs till handlingama.

Meddelandeforteckningen läggs till handlingarna.

Joharmes Persson informerar om initiativet Humaniora
2020 vars syfte är att samla och genomfora akfiviteter
for att på olika sätt synliggöra humaniora. En
arbetsgrupp (Samuel Byrskog, Johannes Persson, Göran
Bexell och David Dunér) har inlett planeringen och även
HTS ska bjudas in att delta.

106. Information från dekanus
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107. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämndema,
bilaga $ 107.

108. Ovrigt.

Vid protokollet

€ --J1^t
Cecilia Bergsten

Justeras:

PROTOKOLL 4 (4)

2019-09-25

lnformation från Ann-Kristin Wallengren, prodekan ftir
grundutbildningen:
- Ett äskande om medel fcir en tillfüllig
rekryteringstjänst har lämnats in till fakulteterna.
- Planeringen inför kvalitetssäkringsarb efet 2020, med
temat internationalisering, har inletts.
- Ett heldagsinternat för grundutbildningsnämnden är
inplanerat den 3 decernber, då nämndens handlingsplan
ska utvärderas.
- En workshop om ämneslärarutbildningen har

arrangerats med mycket givande resultat.

Information från Samuel Byrskog, prodekan für
forskarutbildning:
- Öst- och Sydöstasienstudier har inrättats som nytt
forskarutbildningsämne.
-,Arets kvalitetsdialoger für forskarutbildningen, på

temat examination, startar kommande vecka.
- Ett nytt samarbetsavtal for Forskarskolan i historiska
studier har fastställts.
- Diskussionema med HTDR angående forlängning av
anställning ska återupptas med målet att ta fram nya

välfungerande rutiner.

Dekanus och fakultetsstyrelsen gratulerar Marie
Cronqvist, docent i historia och lekfor i joumalistik och
mediehistoria vid Institutionen for kommunikation och
medier, som har valts in i Kungliga Vetenskaps-
akademien i klassen for humaniora och für framstående
flortj änst om vetenskap.

Marie Cronqvistson
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109.

110.

1 11.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Avdelningen för högskolepedagogisk
utveckling (AHU): Lägesrapport med
genomgång av verksamheten.

Verksamhetsrapport, bilaga S 111 A.
Tillägg till verksamhetsrapport: Intäkter och
kostnader för AHU:s ordinarie avgiftsbelagda
kurser 2019 - räkneexempel, bilaga S 111 B.

PROTOKOLL 2 (5)

2019-11-06

Beslut

Fredrik Ekengren utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse.

Anders Sonesson, avdelningschef för AIIU, redogör

för verksamheten vid AHU som från och med 2016

hör till HT-fakultetema som en avdelning vid
Institutionen flor utbildningsvetenskap. Utöver en

beskrivning av AHU:s uppdrag nämns personalläget

samt verksamhetens ekonomiska förutsättningar.
Anders Sonesson resonerar även kring de utmaningar
och möjligheter som uppfattas inom AHU samt svarar
på frågor om verksamheten.

ltz.

113.

Fastställande av nya ftjreskrifter för Centrum
ftir Öresundsstudier (CORS).

PM, forslag till nya ftireskrifter, nu gällande

föreskrifter, bilagor S 112 A-C.
Nya fastställda ftireskrifter, bilaga $ 112 D.

Dnr STYR 201911816

Fastställande av nya ftireskrifter for
Ljudmiljöcentrum.

PM, forslag till nya floreskrifter, nu gällande

fiireskrifter, bilagor S f 13 A-C.
Nya fastställda ftireskrifter, bilaga $ 113 D.

Dnr STYR 201911818

Monica Libell, prefekf vid frstitutionen ftir
kulturvetenskaper, redogör för bakgrunden till ärendet

och informerar om de ändringar som gjorts i ftirslaget
till nya frjreskrifter. Översynen av fiireskriftema har
gjorts för att syfte och uppdrag ska överensstämma
med såväl nuvarande som framtida verksamhet samt

eftersom institutionen önskar skapa ökad
samstämmighet i fbreskrifterna för de två
centrumbildningar som finns vid institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa forslaget till
Föreskrifter for Centrum for Öresundsstudier med

redaktionella ândringar.

Monica Libell redogör för bakgrunden till ärendet och

informerar om de ändringar som gjorts i forslaget till
nya frireskrifter. Översynen av füreskrifterna har
gjorts eftersom institutionen önskar skapa ökad

samstämmighet i floreskrifterna ftir de två
centrumbildningar som finns vid institutionen och

innebär i övrigt endast enstaka ftirtydliganden.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa forslaget till
Föreskrifter for Ljudmiljöcentrum med redaktionella
ändringar.
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ll4. Verksamhetsplan och budget for HT-
fakulteterna åtr 2020.

Föredragan de eko n o mi c h efen

Förslag till verksamhetsplan och budget,
bilaga $ 114 A.
Fastställd verksamhetsplan och budget,
bilaga S 114 B.

Dnr STYR 20191354

PROTOKOLL 3 (5)

2019-11-06

Förslaget till verksamhetsplan och budget har

MBl-ftjrhandlats den 5 septernb er 2079.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör ftir förslaget

Efter genomgång och diskussion beslutar
Fakultetsstyrelsen for humaniora och teologi
i enlighet med forslaget

att fastställa modell für myndighetskapitalets storlek
på institutionsnivå 2020,

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 131 431 tkr
enlig¡bilaga2,

att fordelning av universitets- och fakultetsgemensailtma
kostnader görs i frirhållande till andelen lön- och

driftskostnader från och med juli 2018 till och med juni
2019 enligt bilaga3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag
i grundutbildningen till totalt 3 509 hst och 2 540 hpr
och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,

att fastställa prislapparna per helårsstudent och
helårsprestation enligt bilaga 4,

att anvisa medel till institutionerna for grundutbildning
enligt bilaga 5,

att avsätta medel fiir fakultetsgemensaÍrma åtaganden

fbr grundutbildningen enligt bilaga 5,

att anvisa medel till institutionerna fär forskning och

forskarutbildning enli gt bilaga 9,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden

för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital
enligt bilaga 1 1.

Förslaget fastställs med enstaka redaktionella
ändringar.
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115. Föregåendeprotokoll

116. Meddelanden.

Meddelandeforteckning med bilagor,
bilaga S 116 A.

Rapport från HTS: Humanister och teologer
på vift - attityder kring upplevelser av
utbytesstudier på Humanistiska och teologiska
fakulteterna vid Lunds universitet,
bilaga $ 166 B.

ll7. Information från dekanus.

PROTOKOLL 4 (5)

2019-1 1-06

I anslutning till $ 106 meddelas att Maria Sturesson,

dokforand vid CTR, ska arbeta med Humaniora20}}
som koordinator.

Protokollet läggs till handlingama.

Linnea Karlsson informerar om HTS-rapporten
Humanister och teologer på vift - attityder kring
upplevelser av utbytesstudier på Humanistiska och

teolo giska fakulteterna vid Lund s univ er s itet.

Rapporten kommer att tas upp i Grundutbildnings-
nämnden i anslutning till diskussionerna om
internationalisering som är nästa års tema ftir
kvalitets säkringsarbetet.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med

enstaka kommentarer.

Johannes Persson informerar om Vetenskapsrådets

bidragsbeslut där hela 13 projekt med huvudsökande

från HT-fakulteterna har beviljats bidrag. Bland
mottagarna nämns styrelsens ledamöter Marie
Cronqvist (för projektet Mediekunskaper och

kallakrigsberedskap) och Anna Nilsson Hammar
(ftir projektet Det adliga hushållet som akademi

med Svante Norrhem som huvudsökande).

Ingar Brinck informerar om HT-fakultetemas
omfattande engagemang i WASP-HS -humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och

autonoma system. Förutom Írgar Brinck, som ingår i
ledningsgruppen für proj ektet, deltar Christian
Balkenius som ledare für projektets forskningsskola
med upp till 70 dokforander. WASP-HS finansieras av

Wallenberg-stiftelsema med totalt 660 miljoner kronor
under 10 år.
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118. Informationfrånverksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 118.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

PROTOKOLL 5 (5)

2019-1 1-06

Úrformation från Ann-Kristin Wallengren, prodekan

för grundutbildning:
- Under 2020 inleds institutionsövergripande
rekryterings ätgàrder via en tvåårig projekttjänst.
- Underlag har skickats ut till institutionema som

förberedelse infor de kvalitetsdialoger som kommer
att genomfüras under våren.
- Grundutbildningsnämndens heldagsinternat, den

3 december, kommer bland annat att ir¡refatta
diskussioner om pedago giska meriteringsvägar samt

om hur man tydligare kan arbeta med strategiska
utbildningsfrågor.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för
forskarutbildning:
- Arets kvalitetsdialoger ftir forskarutbildningen är i
stort genomftirda, endast en institution återstår. Detta

ärhar även externa sakkunniga deltagit i samtalen.

- Institutionerna ska inkomma med önskemål rörande

doktorandutlysningar, därefter kommer nämnden att

diskutera hur 25 anställningar ska ftirdelas på

49 forskarutbildningsämnen.
- Arbetet med att se över och modifiera de individuella
studieplanema (ISP) har inletts.

*/-
Gunnel Holm
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