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16.

17.

18.

19.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Rapport från arbetet med kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling på grund-,
avancerad och forskamivâ 2020.

Föredragand e: He ge Markus s en

Rapport, bilaga $ 18.

Dnr STYR 20211699

Anhållan om prövning av befordran till
professor i historia med inriktning mot
kunskapshistoria.

Föredragand e: Jo hanne s Per s s on,

Henrik Rosengren

Anhållan från Historiska institutionen,
fastställd kravprofil, bilagor $ 19 A-B

Varbi PA 202013460
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Beslut

Blaùenka S cheuer utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsând
kallelse och med tillägg av punkten Beslut om prövning
av befordran till professor i historia med inriktning mot
kunskapshistoria.

Utbildningsledare Hege Markus sen informerar om
rapporten som beskriver HT-fakultetemas uppföljning
av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå
2020. fuets kvalitetsarbete har genomförts på temat
Intemationalisering.

Ingående diskussion om olika aspekter av
uppföljningsarbetet.

Rapporten läggs till handlingama.

Johannes Persson redogör ftir bakgrunden till ärendet

och kopplingen till HT-fakultetemas fastställda
profes sorspro gram. Dekanen beskriver också den

beredning som hittills har skett samt de krav som
enligt dokumentef Professorer vid H'T-fakulteterna -
Jörvdntningar, kravprofi l, b e redning vid rekrytering
ska vara uppfyllda for att prövning av befordran ska

medges.

Kravprofilen ftir professorsanställningen fastställdes
av AU 2020-11-25.

Henrik Rosengren beskriver kort institutionens
underlag i ärendet och redogör fÌir bedömningen att en

befordran i detta fall skulle gyrìna forskningsmiljön
och stärka utvecklingsmöjligheterna.

Ingående diskussion om kriteriema ftir befordran,
såväl principiellt som i detta enskilda fall.

Fakultetsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet

med uppdrag till institutionen att komplettera
underlaget med tydligare argumentering kring varför
professuren hellre bör tillsättas genom befordran än

genom utlysning. Ä¡endet tas åter upp vid
fakultetsstyrelsens sammanträde den 2 juni.
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20. PresentationavHT-fakulteternasalumnrapport.

Föredragand e: Isak Hammar

PM och rapport, bilagor $ 20 A-8,

Dnr STYR 201811474

21. Personalstruklur - en komparativ studie mellan
fakulteter 2020.

Föredragand e: ekono michefen

PM, bilaga $ 21.

Dnr STYR 20211808
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Projektledare Isak Hammar presenterar HT-fakulteternas
alumnrappo rt Humani s ti s k kuns kap o c h ko mp e t en s,

vilken baseras på den enkätundersökning och de

intervjuer som genomfördes under 2019. Rapporten
består av en del som redovisar resultaten från enkät-
och intervjusvar och en del som analyserar resultaten
i forhållande till en större diskussion om humanioras
roll i samhället.

Ingående diskussion om det stora värdet av rapporten
och möjlighetema till spridning av innehållet.

Ledamoten Martin Andrén kommer att ftira upp
rapporten som ett informationsärende till Regionala
utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Rapporten har även diskuterats i grundutbildnings-
nämnden, avseende både kommunikationsinsatser
och kursutveckling, som också kommer att fÌira
frågan vidare till AU.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör for studien där HT-
fakulteternas personalresurser jämfürs med resursema

vid andra fakulteter.

Diskussion om bakgrundema till de procentuella
skillnaderna mellan fakulteterna.

ür
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Reklor fattade 2020-11-12 beslut om Hållbarhetsplan
för Lunds universitet 2020-2026.

Fakultetsstyrelsens AU beslutade 2021-01-13 att ge

HT:s verksamhetsnämnder i uppdrag att utarbeta
underlag inför en diskussion om planen i styrelsen.
Underlag har inkommit från grundutbildningsnämnden
och f'orskningsnämnden.

Ingående diskussion om LU:s plan med utgångspunkt i
underlagen från nämnderna samt om behovet av att
utforma en hållbarhetsplan vid HT-fakulteterna.

Fakultetsstyrelsen beslutar att vid nästa sammanträde

följa upp dagens diskussion med en presentation av
den resepolicy som har utformats vid Institutionen Ítir
kulturvetenskaper.

Styrelsen beslutar vidare att ett förslag till
hållbarhetsplan for HT-fakulteterna ska arbetas fram
inför sammanträdet den29 september. Gunnel Holm
får styrelsens uppdrag att utforma ftirslaget i samarbete
med en läsgrupp bestående av ledamöterna Annika
Dolk, Martin Andrén och Marie Cronqvist, en

representant från varje verksamhetsnämnd, en

doktorand och en student. Förslaget ska baseras på

inkomna underlag från FON och GLIN samt även ett

underlag från forskarutbildningsnämnden som kommer
att ta upp frågan vid nästa sammanträde.

Gunnel Holm redogör för remissen och ftjr de
yttranden över remissen som har inkommit från
SOL, Filosofiska institutionen och Institutionen ftir
utbildningsvetenskap. Kanslichefen redogör även for
de enstaka punkter där det råder delade meningar.

Fakultetsstyrelsen ger i uppdrag till Gunnel Holm att

utforma LU:s gemensamma yttrande på grundval av de

olika synpunkter som har inkommit samt till Johannes
Persson och Emma Svensson ai| avge yttrandet.

rJr

Hållbarhetsplan för Lunds universitet
2020-2026.

Föredragand e: kan s li c h efe n

P¡otokollsutdrag från AU 210113,
LU:s hållbarhetsplan, bilagor S 22 A-8.
Diskussionsunderlag från
grundutbildningsnämnden och
forskningsnämnden, bilagor $ 22 C-D.

Dnr STYR 202011889

Remiss: Okad kvalitet i lärarutbildningen och
fler lärare i skolan

Föredragand e: ka n s I i c h efe n

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor $ 23 A-8.
Inkomna yttranden från Språk- och
litteraturcentrum och Filosofiska institutionen,
bilagor $ 23 C-D.
Yttrande från Institutionen ftir
utbildningsvetenskap, bilaga 23 E.
LU:s ftrande, bilaga 23 F.

Dnr V 20211110
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Fakultetsstyrelsen beslutar att av ge svaret från Språk-
och litteraturcentrum som HT-fakultetemas yttrande
med tillägget att den vetenskapliga grunden for
betänkandets forslag till kunskapsprov är svag.

Fakultetsstyrels en beslutar att hö stens sammanträden
ska hållas 29 september, 10 november och
15 december.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till $ 7 att AU har
utsett nya ledamöter i grundutbildningsnämnden och i
anslutning till $ 8 att arbetsordningen kommer att
behöva revideras med anledning av föreskrifterna för
de allmänna studieplanerna.

Meddelandeforteckningen läggs till handlingama.

Olof Sundin har utsetts till vicedekan, bland annat med
uppgift attingä i Rådet för jämställdhet och lika villkor
samt att representera HT-fakultetema i Campus
Helsingborgs styrelse.

Universitetslektor Sara Håkansson har valts till HT-
fakulteternas prodekan för grundutbildning samt av
rekfor utsetts till vice ordftirande i styrelsen.

HT-fakultetema har inrättat ett råd för nltiggörande
av forskning vilket även har haft sitt första
sammanträde.

Planeringen f<jr att ta fram ett nytt lektorsprogram vid
HT-fakultetema har inletts. Första steget blir en
diskussion med prefekterna vid ett intemat i september
och därefter tas frågan vidare till fakultetsstyrelsen.

UC
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Remiss: Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap ftir svenskf medborgarskap

Föredragan de: kans li c hefen

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor $ 24 A-8.
Yttrande från Språk- och litteraturcentrum,
bilaga S 24 C.
HT-fakulteternas yttrande, bilaga S 24 D.

Dnr V 2021199

25. Sammanträdestider höstterminen202l

26. Föregåendeprotokoll.

27 Meddelanden.

Meddelandeftirteckning med bilagor,
bilaga $ 27.

Information från dekanus.28.
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29. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 29.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:
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Information från Barbara Tömquist-Plewa, prodekan
ftir forskning:
- Nämnden har hittills besökt hälften av institutionerna
för att diskutera forskningsläget och uppfoljningen av
RQ20, resten av institutionsbesöken kommer att
genomftiras under april.
- Ett intensivt arbete pågår med att stödja ansökningar
till ERC, dels genom tilldelning av forskningsmånader,
dels genom coachningsgruppen ERC-forum HT.

Information från Sara Håkansson, prodekan for
grundutbildning:
- Nämnden har vid sitt senaste sammanträde diskuterat
HT-fakulteternas alumnrapport och hur resultaten från
den ska kunna användas och fciras vidare.
- Ett förslag om tilldelning av pedagogiska
utvecklingsmedel med inriktning mot digital
examination kommer att foras vidare till AU, liksom
även ett ftirslag om avsteg från studenternas
rättighetslista.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan ftir
forskarutbildning:
- Den generella revideringen av de allmänna
studieplanerna pâgär och behöver vara klar senast
26 april.
- Mycket av arbetet just nu handlar om antagning av
nya dokforander vilket är en tidskrävande process.
Ytterligare tre dokforander har antagits till
forskarskolan i historiska studier.
- Information om möjlighetema till ftirlängning av
doktorandanställning till ftiljd av coronapandemin har
skickats ut till samtliga doktorander.

Johannes Persson informerar även om SLUGU-
konferensen om forskarskoleverksamhet vid
humanistiska fakulteter den 19 mars, då flera av de
deltagande universiteten uttryckte intresse ftir att
samarbeta mer på kursnivå mellan småspråken.

Holm

J
L BlaZenka Scheuer


