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Utseende av j usteringsperson

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll.

HT-fakulteternas system för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckli ng
2019-2024.

F ör e drag ande : utbildnin g s le dar e n

HT-fakulteternas system för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av befintli g examens grundande
utbildning på grund-, avancerad och
forskarnivå 2019 -2024 (STY R
20 I I I 1257 ), HT-fakulteternas plan för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av befintlig utbildning på grund- och
avancerad nivå 2019 (STYR 20191199),
Uppföljning av HT-fakulteternas
kvalitetsdialoger för utbildning på
grund- och avancerad nivå 2019 (STYR
2018 I I 596), Kvalitetsdialoger för
utbildning på grund- och
avancerad nivâ2020:
Internati onali sering (STY R
20I9lI8l1), bilagor $ 82.

Svante Norrhem utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Föregående mötes protokoll godkänns och lãggs till
handlingarna.

Utbildningsledaren Hege Markussen presenterar HT-
fakul teternas system för kval itetssäkri n g och
kvalitetsutveckli ng för att hålla Grundutbildnings-
nämnden informerad om pågående processer inom
ramen för systemet och redogör för uppföljningen av
20 I 9 års kvalitetssäkrin gsarbete. Utbildningsledaren
skisserar en översikt över hur de olika styrdokumenten
inom systemet fastståills och när de årliga processerna

initieras.

Diskussion

Grundutbildningsnämndens roll i kvalitetssäkrings- och
kvalitetsutvecklingsarbetet är i nuläget beredande,
förslag bereds i Grundutbildningsnämnden och
Studierektorsnätverket innan de fastställs i
Fakultetsstyrel sens arbetsutskott.

Grundutbildningsnämnden diskuterar nämndens roll i
systemet och vilken insyn som är önskvärd i relation till
bland annat kvalitetsdialogerna, vilket kommer att
diskuteras vidare i nämnden.
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83 Revidering av Instruktion för nämnder
och nätverk vid Humanistiska och
teologiska fakulteterna mandatperioden
2018-2020.

PM, Förslag till revidering och
Instruktion för nämnder och nätverk vid
Humanistiska och teologiska
fakulteterna mandatperioden 20 1 8-
2O20,bilagor $ 83.

84. Ansökanommarknadsföringsmedel

Ansökan och PM, bilagor $ 84.

85. Grundutbildningsnämndensinternat
den 3 december.

PROTOKOLL 2(3)
Datum: 2019-ll-05
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 I .40

På Grundutbildningsnämndens senaste sammanträde
fick ordföranden i uppdrag att ta fram ett förslag till
revidering av formuleringarna kring nämndens ansvar i
Instruktioner för nämnder och nätverk.

Ann-Kristin Wallengren presenterar förslaget som bland
annat innehåller tillägg om att Grundutbildnings-
nämnden har ett ansvar att fortlöpande diskutera
strategiska utbildningsfrågor, att det ska framgå vilken
kår studenterna i varje nämnd representerar, att nya
utbildningsprogram ska föranmälas till
Grundutbildningsnämnden samt att
Grundutbildningsnämndens årliga plan ska fokusera på

övergripande strategiska satsningar snarare än att
specificera det löpande arbetet.

Diskussion.

Grundutbil dningsnämnden besl utar

att godkänna förslaget och att lägga fram det som
förslag till revidering av Instruktioner för nämnder och
nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna
mandatperioden 201 8-2020 till Fakultetsstyrelsen
arbetsutskott.

Medel för marknadsföring och rekrytering har utlysts
för HT-fakulteterna för höstterminen 2019. En ansökan
har inkommit från Språk- och litteraturcentrum för
kursen Modersmålsundervisning och studiehandledning
Arbetsgruppen för marknadsforing som bereder
ansökningarna noterar att satsningen på
Facebookannonser och en konferens i rekryteringssyfte
för kursen, som riktar sig till aktiva modersmålslärare
och studiehandledare, har potential att ge goda resultat.

Grundutbildnin gsnämnden beslutar

att ansökan för kursen Modersmålsundervisning och
studiehandledning om l0 000 kr beviljas.

Ann-Kristin Wallengren presenterar idéer kring upplägg
och innehåll för Grundutbildningsnämndens internat
den 3 december. Dagen ska fokusera på diskussioner
kring strategiska utbildningsfrågor relaterat till
universitetsövergripande satsningar och pedagogiska
kariärvägar. Underlag och program kommer att skickas
ut till nämndens ledamöter inför internatet.

HTS har utsett en valberedning och kommer därmed att
till nâsta termin kunna utse ytterligare en
studentrepresentant till Grundutbildningsnämnden och
representanter till andra instanser.
HTS ingår i ett kvalitetssâkringsnätverk genom LUS
som har börjat arbeta med studenternas inlaga inför
UKÄ : s lärosätes granskning 2020 l2l .
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Företrädare från HTS har medverkat i ett seminarium
för representanter för lärosäten för att lämna synpunkter
på den nya upplagan UKÄ:s vägledning Rättssäker
examination.
HTS har i samarbete med Internationella kontoret
författat rapporten "Humanister och teologer på vift"
om attityder kring och upplevelser av utbytesstudier på

HT-fakulteterna som ska presenteras i
Grundutbildningsnämnden nästa termin.

Studierektorsnätverket, Studieadministratörsnätverket
och Studieväsledarnätverket avraooorteras med
utskickade minnesanteckni n gar.

Studievägledarnätverket har tagit initiativ till en
satsning för studenter som behöver stöd för att undvika
prokrastinering. Satsningen "Kom-igång-timmen" har
fått mycket goda resultat samt uppmärksammats som ett
lyckat initiativ från central nivå på universitet.

Ordföranden har tagit del av en rapport om SI-
verksamheten på fakultetema sammanståillts av
samordnaren Arthur Holmer vilken visar att
verksamheten noterat en nedgång i antalet studenter i
linje med den generella tendensen men att SI fungerar
väl och att det finns ett tydligt behov av Sl-verksamhet
på institutionerna. Arthur Holmer kommer att bjudas in
till Grundutbildningsnämnden i vår for att rapportera
om Sl-verksamheten.

Arbetet med Canvasprojektet fortsätter, nästa termin ska
alla kurser på HT ges via den nya lärplattformen.
Projektgruppen på HT har låtit studentambassadörer
granska och bedöma de kurser som ges via Canvas
under hösten. Konstruktiv kritik för att förbättra
användarvänli gheten kommer att förmedlas till
ansvariga lärare via studierektorerna.

EV '.-,L
Ann-Kristin Wallengren Svante Norrhem


