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Utseende av j usteringsperson.

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll

Sammanträdestider för vâren 2020.

71. Förordnade examinatorer för
höstterminen2019.

Sara Håkansson utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
S ammanträdesti der f or v ãr en 2O2O .

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Grundutbildningsnämnden beslutar att vårens
sammanträden infaller

Torsdag 30 januari H.9-12
Tisdag 25 februan kl. 9-12
Tisdag 3l mars kl.9-12
Tisdag 2l aprilkl.9-12
Tisdag 26majkl.9-12
Tisdag 16 juni kl.9-12

Grundutbildnings- och studierektorsinternat 1 1 - I 2 juni

Beslut som institutionerna fattar på delegation ska
meddelas nämnden i enlighet med fakulteternas
föreskrifter. Beslut om förordnanden och förteckningar
över terminens examinatorer har inkommit fran alla
institutioner.

Nämnden konstaterar att studentrepresentation ska
säkerställas enligt Högskolelagen (2kap.7$) i de fall
där förordnande av examinatorer har delegerats till en
person. Det är önskvärt att nämnden får tillgång till
beslut om delegation, alternativt institutionens

Förteckningar över förordnade
examinatorer, beslutsdokument och
Ti llämpningsföreskrifter för
examination och examinatorer för
utbildning på grundnivå och avancerad
nivå vid Humanistiska och teologiska
fakulteterna (Dnr STYR 20191977),
bilagor S 7L.
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72. Enkät vid HT om studenters
psykosociala studiemiljö.

F öredragande : proj ektkoordinntorn

73 Revidering av Instruktion för nämnder
och nätverk vid Humanistiska och
teologiska fakulteterna mandatperioden
2018-2020.

74. Kvalitetsdialoger 2020,tema
internati onali sering.
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delegationsordning, i dessa fall. HTS ser gärna att en
studentrepresentant då skriver under beslutet, vilket görs

vid någon men inte alla institutioner.

Närmnden vill påminna institutionerna om att enligt
föreskrifterna rekommenderas institutionerna att utse
ytterligare en lärare som backup.

Projektkoordinatorn Noreen Kearns informerar om
enkäten om HT-studenternas psykosociala studiemiljö
som ska genomföras under hösten. Tendenser på
lärosäten internationellt liksom Studentbarometem vid
Lunds universitet visar att studenter i allt högre grad
lider av stress och psykisk ohälsa. Enkätens syfte äir att
kartlägga studenternas upplevelser angående hälsa,
pedagogik, trakasserier och diskrimi nering, det
existerande stödet samt vilket stöd som efterfrågas.
Enkäten ska upprepas i framtiden och ingå som en del
av det systematiska arbetet med att förbättra
studiemiljön.

Utbildningsledaren Hege Markussen och
arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska ingår i
projektgruppen och en referensgrupp ska skapas för att
ge rådgivning kring planering, genomförande och
uppföljning utifrån enkätens resultat.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det är viktigt
att enkätens resultat leder till långsiktiga och konkreta
åtgärder och uppmuntrar till att en referensgrupp skapas

som kan bidra till förslag på åtgarder.

Ann-Kristin Wallengren redogör för
Grundutbildningsnämndens uppdrag att granska
Instruktioner för nämnder och nätverk vid Humanistiska
och teol o gi ska fakul teterna mandatperi oden 20 I 8 -2020 .

Lena Christensen presenterar ett förslag på upplägg för
nästa års kvalitetsdialoger mot bakgrund av HT:s
kvalitetssäkringssystem, Lunds universitets strategiska
planer, internationaliseringsarbete vid andra lärosäten
och den diskussion somförts i Studierektorsnätverket.

Dnr STYR 20181223 Diskussion

Instruktion för nämnder och nätverk vid Grundutbildningsnämnden konstaterar att det behövs en

Humanistiska och teologiska revidering av formuleringarna kring nämndens ansvar i
fakulteterna mandatperioden2}lS-202O instruktionerna och uppdrar åt ordföranden att ta fram
och Arbets- och delegationsordning för ett förslag utifrån diskussionen som ska presenteras på
Humanistiska och teologiska nästa sammanträde.
fakulteterna (Dnr STYR 20181221),
bilagor $ 73.

Att med utgångspunkt i begreppen "interkulturell
kompetens" och "globalt engagemang" utforska vad
i nternati onal i seri n g innebär för HT -fakulteternas

F ör e dragande : utbildnin g s ledar en
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7 5. Grundutbildningsnämndens internat
den 3 december.

Förslag på program, bilaga $ 75.

76. RAPPORTER
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institutioner och identifiera framgångsrika praktiker och
utvecklingsmöjli gheter är kärnan i förslaget.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att
internationalisering och olika perspektiv på globala
ämnen är centralt för humaniora och att
medvetandegöra och verbalisera det är relevant för
utbildningarna.

Grundutbil dningsnämnden uppdrar åt
utbildningsledaren att gå vidare med förslaget, med
hänsyn till de kommentarer som uppkommit i
diskussionen.

Ann-Kristin Wallengren presenterar det föreslagna
programmet. Enligt förslaget ska ett ordinarie
sammanträde hållas och sedan görs en uppföljning av
handlingsplanen för 2019 och en planering av
handlingsplanen för 2020. Resten av dagen ägnas åt
diskussion kring strategisk kursutveckling samt nya
satsningar på pedagogiska kariärvägar.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att en generell
diskussion om utbildningsutbud är önskvärd under
internatet. Information kring andra fakulteters arbete
med pedagogisk meritering kan även inkluderas.

HTS arbetar fortfarande med att få fram en
valberedning. Verksamheten i utbildningsutskottet och
studentråden har kommit igang. HTS är involverade i
rektorsvalet och arbetar tillsammans med de andra
kårerna vid Lunds universitet med att ta fram en
kravprofil. För kårerna är det viktigt med transparens i
processen kring att våilja en ny rektor.

Studierektorsnätverket kommer att ha en workshop om
examensmålen i samband med träffen den 14 november,
som en del av uppföljningen av årets kvalitetsdialoger.

Studieadministratörsnätverket och
Studievägledarnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Ordföranden informerar om att ledningsgruppen har haft
ett internat med fokus på utbildningsfrågor, där
diskuterades bland annat spetsutbildning.

I september arrangerade HT-fakulteterna en heldag med
workshop om ämneslärarutbildningen. Alla som på
olika sätt är involverade i ämneslärarutbildningen bjöds . . \
in att medverka. Intresset var stort och det blev en 

"l[]^)konstruktiv och kreativ dag. Ämneslärarutbi ldningens fl "'
programråd arbetar med uppföljning av dagen. -'¡t
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77. MEDDELANDEN

Vid protokollet
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Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

Sara Håkansson

slng

Justeras

Ann-Kristin Wallengren


