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Grundutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

$ Arende Beslut

87. Utseende avjusteringsperson

88. Fastställande av dagordning.

89. Föregående mötes protokoll.

90. Crafoordska stiftelsens resestipendium.

PM, ansökningshandlingar,
institutionernas utlåtanden och förslag
på Grundutbildningsnämndens
yttrande, bitagor $ 90.

Projektet medbedömare i examination.

Föredragande : He ge Markussen

David Alm utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick

Föregående mötes protokoll och per capsulam protokoll
godkänns och läggs till handlingarna.

I samband med höstterminens ansökningsomgång har
två ansökningar inkommit, båda for datainsamling i
samband med masterexamensarbeten.
Grundutbildningsnämnden bedömer ansökningarna och
kommenterar institutionernas utlåtanden i ett yttrande
där ansökningarna rangordnas. Rangordningen och
yttrandet har beretts av en arbetsgrupp bestående av
Svante Norrhem, Ann-Kristin Wallengren och Cornelia
Andersson. Bedömningskommittén på Externa
Relationer fattar beslut om tilldelning.

Grundutbil dningsnämnden beslutar

att godkänna yttrandet enligt förslaget och nominera de
två sökande enligt följande rangordning.

A Stamatina Rozou
B Yuying Zhao

Utkastet på slutrapporten för projektet Extern
medbedömare i examination har diskuterats av en grupp
särskild utvalda läsare bestående av två pedagogiska
utvecklare på AHU, två studentrepresentanter, en extern
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Utkast slutrapport, bilagor $ 91.

92. RAPPORTER

93. MEDDELANDEN

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

PROTOKOLL 2(2)
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Sammanträdestid: kl. I 5.00-l 6.30

läsare och prodekanen. Utkastet har även behandlats i
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott och ska diskuteras på

uppföljningsdagen av projektet den 6 december under
vilken latare,examinatorer och externa bedömare som

deltagit i projektet medverkar.
Grundutbildningsnämnden ombeds kommentera
innehållet i rapporten, diskutera de föreslagna
åtgärderna och slå fast hur nämnden ser på eventuella
satsningar för att utveckla kollegial (extem)
medbedömnin g vid HT-fakulteterna.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden ger utbildningsledaren i
uppdrag att ta fram en reviderad version av
slutrapporten som ska presenteras för nämnden i början
av nästa år. Grundutbildningsnämnden kommer att
inkludera diskussionen om framtida arbete med
kollegial medbedömning i den diskussion som ska föras
om strategiska utbildningsfrågor och verksamhetsplan
för 202O.

HTS hoppas snart kunna utse ännu en representant till
Grundutbildningsnämnden. Utbildningsutskottet har
arrangeraten workshop på LUX och SOL för att samla
in studenternas tankar kring examination. Frågor kring
bland annat betygskriterier, examinationsformer och
anonym tentamen diskuterades.
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter har
reviderats i en process som tagit flera år, förhoppningen
är att ett förslag ska presenteras för Utbildnings-
nämnden i början av nästa år.

Studievägledarnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar. Studierektorsnätverket träffas den

I 2 december och Studieadministratörsnätverket tråiffas

den 9 december.

Utskickade meddelanden läg gs till handlingarna
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