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72.

Ärende

Utseende av j usteringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Remiss : Riksarkivets fijrslag ti I I ftirfattnin gar

(RA-KS 20211t8).

Missiv från Riksarkivet samt LU:s
remisskrivelse, bilagor S 71 A-8.

Dnr V 202112826

Remiss: Förslag till ändringar i
Riksantikvarieämbetets fü reskrifter om
Länsstyrelsens åtgärder für att utmärka viss

kulturegendom enligt 1954 års Haagkonvention
om skydd ft;r kulturftiremål i händelse av

väpnad konflikt (KRFS 1997:l).

Remisskrivelse, füreskriftsfürslag samt
konsekvensutredning, bilagor $ 72 A-C

Dnr V 202112937

73. Föregåendeprotokoll.
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Beslut

Carl-Johan Mellin utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd

kallelse och med tillägg av punkten Anhållan om

undantag avseende omfattningen av kurspoäng i HT-
fakulteternas foreskrift er ftir forskarutbildning gällande

forskarskolan ROCIT.

Fakultetsstyrelsen ger Olof Sundin i uppdrag att

undersöka om det finns lorutsättningar ftir att avge ett

remissvar. Johannes Persson ges i uppdrag att avge ett

eventuellt yttrande.

Fakultetsstyrelsen beslutar att HT-fakulteterna avstår

från att lämna yttrande över remissen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med

enstaka kommentarer.
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74. Hantering av indraget examenstillstånd ftir
matematik inom ämneslärarutbildningen.

Föredragande: Lisa Hetheringt on, Sinikka
Neuhaus

Förslag till hantering samt ftirslag till
utbildningsplan, bilaga $ 74 A.
UKÄ:s besluto bilaga $ 74 B.

Dnr U 20211906
Dnr U 20211962

75. Flytt av journalistutbildningen till Media
Evolution City i Malmövt2022.

Skrivelse från KOM samt avtal och lokalskiss,
bilagor $ 75 A-C.

Dnr STYR 202112836
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Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington informerar om
bakgrunden till ärendet och konsekvenserna av UKÄ:s
beslut. Utbildningschef Sinikka Neuhaus svarar på

frågor och ftirklarar bakgrunden till UKÄ:s beslut.

Ingående diskussion om hur den uppkomna situationen
hanteras på olika nivåer och om olika aspekter av
beslutsfiirslagen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att
- studenter som antagits till utbildningen fram till202l
fortsätter utbildningen och har raÍl att ta examen fram
ú|2028
- inriktningen matematik inom LAÄGN läggs ner och
ingen antagning sker från och med hösten 2022
- inriktningen fysik inom LAAGN inte utlyses från och
med hösten 2022
- ge i uppdrag till styrgruppen ftir ämneslärar-
utbildningen att undersöka förutsättningarna ft)r
att på nytt ansöka om examenstillstånd ffir
ämneslärarexamen i malematik
- fastställa utbildningsplanen ftir Ämneslärarutbildning
med inriktning mot gymnasieskolan GAÄGÐ i
enlighet med fürslaget samt att ovanstående beslut att
studenter som antagits fram till 2021har rätt a|tila
examen fram till 2028 ftirs in utbildningsplanen.

Prefekt Ulrika Holgersson informerar om
lokalsituationen Ítir joumalistutbildningen och behovet
av att hitta en perrnanent lösning som uppfyller
utbildningens behov.

Ingående diskussion om såväl de stora fürdelarna
med den planerade lokallösningen som de

osäkerhetsfaktorer gäll ande ekonomi och hyresavtal
som finns med i bilden.

Fakultetsstyrelsen beslutar att tillstyrka fürslaget att
flytta journalistutbildningen till Media Evolution City i
Malmö från och med vårterminen2022. Det inledande
tillÍìilliga hyresavtalet löper på sex månader och
finansieras av institutionen. Flytten och avtalet har
stämts av med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Punkten ftirklaras omedelbart justerad
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Roger Johansson, ftjreståndare ftir forskarskolan ROCIT
(Forskning om samverkan i lärarutbildning), informerar
om anhållan och bakgrunden till ärendet.

Stephan Borgehammar, prodekan ftjr forskarutbildning,
ftirklarar effektema av de ftirnyade ftjreskriftema ftir
forskarutbildningen och redogör dessutom ftir
forskarutbildningsnämndens ställningstagande angående

en ny allmän studieplan ftir forskarskolan.

Anhållan om undantag avseende omfattningen
av kurspoäng i HT-fakulteternas ftjreskrifter för
forskarutbildning gäl lande forskarskolan
ROCIT.

Anhållan, bilaga $ 76.

Dnr U 20211961

77. Meddelanden

Meddelandeftirteckning med bilagor,
bilaga $ 77 A.

- HT-fakulteternas svar på remissen Lika
villkorsplan ftir LU 2022-2027, bilaga $ 77 B.
- Inrättande av universitetsgemensam
nätverksgrupp ftir vidareutveckling av
forskarhandledarutbildning, bilaga $ 77 C.
- Utseende av ledamot ftir Humanistiska
och teologiska fakulteterna i
campusutvecklingsrådet, bilaga $ 77 D.

78. Information från dekanus

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att medge dispens ftir
forskarskolan ROCIT att ange ett kursutbud omfattande

75 hp som är specifika für forskarskolan inom ramen fnir

den allmänna studieplanen ftjr utbildningsvetenskap.
Fakultetsstyrel sen uppdrar åt forskarutbi I dni n gsnåimnden

att implementera beslutet.

I anslutning till punkt 17 i meddelandefÌirteckningen
noteras att Johannes Persson har utsetts till ledamot i
styrelsen for SCAS (Swedish Collegium for Advanced
Study).

Meddelandelorteckningen läggs till handlingarna.

Inom ramen fiir arbetet med att ta fram profilområden
inom LU har frågan väckts att eventuellt ftireslå
mänskliga rättigheter som ett profilområde.
Diskussioner har lorts med rektor och övriga fakulteter
om möjlighetema alt inrätta ett universitetsgemensamt

centrum. Historiska institutionen och avdelningen ftir
mänskliga rättigheter har informerats om att frågan om

namnbyte vilar under tiden som diskussionen om
profilområden pågår.

Till ny professor i religionshistoria med placering vid
CTR har utsetts Esther-Maria Guggenmos.

HT:s ledningsråd har haft besök av Louise Bringselius
från EHL som informerade om det tvärvetenskapliga
Institute for Public Affairs vid LU. Så här långt är det

EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten som driver
institutet men HT har fatt en inbjudan att engagera sig.

Frågan återkommer under vårterminen.

UT
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79. Informati on från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 79.

80. Övrigt.

Vid protokollet
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Stephan Borgehammar, prodekan fcir

forskarutbildning, informerar om att
forskarutbi I dnin gsnämnden har fattat beslut om

ñrdelning av nästa års doktorandanställningar.

BlaZenka Scheuer informerar i detta sammanhang om

forskarskolan Samhälle, teologi och kyrk4 som

tillkommit genom bidrag från Svenska kyrkans, Lunds
missionssällskap och Birgit och Sven Håkan Ohlssons

stiftelse. Forskarskolan startar hösten 2022 ochär eIt
samarbete med Uppsala universitet.

Johannes Persson informerar om en utlysning inom
ramen ftjr SlUGU-samarbctct gällande bidrag till
utveckling av forskarutbildningskurser som involverar
minst två av nätverkets lärosäten. Förslag på kurser
välkomnas.

Marie Cronqvist informerar om planerna på ett

lundabesök ftir Kungliga Vetenskapsakademiens klass

för humaniora, augusti eller oktober kan bli aktuellt.

Johannes Persson tackar avgående ledamoten Marie
Cronqvist für engagerade och mycket värdefulla
insatser i styrelsen.

Fakultetsstyrelsen tillönskas en god jul.

Holm

Carl-Johan Mellin

Cecilia Bergsten

Justeras:
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