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$ Arende Beslut

01. Utseende av justeringsperson

02. Fastställande av dagordning.

03. Föregående mötes protokoll

04. Presentationavinternationella
kontorets verksamhet.

Föredragande : Fanni Fae gersten och
Katarina Wingkvist.

05. Presentation av Humanistiska och
teologiska studentkårens rapport om
HT-studenternas upplevelser av
utbytesstudier.

F ör e dragande : C orne I ia Anders s on.

Rapporten "Humanister och teologer på
vift: Attityder kring och upplevelser av
utbytesstudier på Humanistiska och
teologiska fakulteterna vid Lunds
universitet", bilaga $ 5.

Cornelia Andersson utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick. Ordföranden
hälsar den nyvalda studentrepresentanten Carl Runfors
välkommen.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Internationella kontorets aktuella fokusområden är att
verka för ökad personalmobilitet, arrangera ett
seminarium för lärare på SASH-kurserna om
undervisning i internationella miljöer och att genomföra
insatser för att stödja utbytesstudenternas
sjåilvreflektioner. De arbetar i nuläget med flera av de
åtgarder som föreslås i HTS:s rapport om utbytesstudier
Dessutom planeras särskilda insatser med fokus på
ytterligare information till studenter om
till godoräknanden och stipendier.

HTS har tagit fram rapporten "Humanister och teologer
på vift" i samarbete med Internationella kontoret i syfte
att undersöka vad som motiverar studenter att åka på
utbyte, varför vissa väljer att inte göra det och huruvida
utbytesprocessen kan förbättras.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att rapporten är
ett viktigt underlag för utvecklingsinsatser på området.
Utöver de åtgärder som vidtagits av Internationella
kontoret bör samarbete med lärama utvecklas så att
information om utbytesstudier kan vävas in i
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0ó Revidering av
huvudområdesförtecknin g.

F ör e dragande : Lisa H e t her in gton

Dnr U 2020115

PM och Huvudområden och
examensbenämningar vid HT-
fakulteterna, bilagor $ 6.

07. Föranmälan om validering av
masterprogram i Ost- och
central europakunskap.

F ör e dragande : Len a C hr istens en.

Dnr U 2020154

PM och handlingar, bilagor S 7.

08. Anhållan om ny specialisering inom
LKM.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2020-0l-30
Sammanträdestid: kl. 09.00-12.00

utbildningarna. Det kan bli aktuellt att i
studierektorsnätverket diskutera vilken typ av stöd och
information lärarna behöver för att motivera studenterna
till utbytesstudier.

Grundutbildningsnämnden tar del av
huvudområdesförteckningen för kännedom

Grundutbildningsnämnden konstaterar att förteckningen
ger en överblick över utbildningsutbudet och är ett
viktigt underlag inför förändringar i utbildningama så

väl som diskussioner kring strategiska
utbildningsfrågor.

I enlighet med en ny rutin får
Grundutbildningsnämnden in föranmälan om validerin g

av nya program för att ge kommentarer innan
föranmälan bereds i HT-fakulteternas arbetsutskott för
att sedan presenteras i den universitetsgemensamma
utbildningsnämnden. Några tydliga instruktioner för hur
en sådan föranmälan ska se ut har ännu inte utarbetats.
En föranmälan om validering av masterprogram i Öst-
och centraleuropakunskap har inkommit.

Diskussion

Grundutbildningsnâmnden konstaterar att underlaget i
föranmälan inte ger en tillräcklig grund för att
kommentera programmets relevans, form, innehåll eller
ekonomiska förutsättningar. Grundutbildningsnämnden
konstaterar att det behövs en
handläggningsordningsordning för inrättande och
avveckling av utbildningar vid HT-fakulteterna, för att
tydliggöra vilka underlag som behövs i de olika delarna
av processen. En sådan handläggningsordning ska tas

fram under vären2020.

Grundutbildnin gsnämnden beslutar

att utbildningsledaren får i uppdrag att begära in en ny
föranmälan där ett synopsis ska ingå som presenterar
programmets syfte, studentunderlagl efterfrägan, vilka
fördelar samarbetet med Köpenhamns universitet
förväntas leda till och hur programmet skiljer sig från
masterprogrammet i Europastudier. Det är positivt att
föranmälan innehåller en enkel programstruktur, vilka
förkunskaper som krävs samt planering av
resurstilldelning.

Grundutbildningsnämnden har möjlighet attyttra sig om
anhållan från Språk- och litteraturcentrum om inrättande
av specialisering Bam- och ungdomslitteratur inom
masterprogrammet i litteratur-kultur-medier (LKM)
innan beslut fattas i HT-fakulteternas arbetsutskott.

F ör edrag ande : Le na C hr is tens e n.

ú'kïl ft*



Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakultetema
Grundutbildningsnämnden

Dnr U 2020155

PM och handlingar, bilagor $ 8.

09. Uppföljning av Handlingsplan för
Grundutbildningsnämnd en 2Ol9 .

Dnr STYR 2020143

Förslag till Uppföljning av
Handlingsplan för
Grundutbildningsnämnd en 2019,
bilagor $ 10.

10. Verksamhetsplan2020

Dnr STYR 20201208

Förslag till Verksamhetsplan 2020,
bilagor $ 10.

11. Utlysningstextrekryteringstjänst.

Förslag till Utlysningstext
rekryteringstjänst, bilaga $ 11.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2020-01-30
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden är positiv till inriktnin gen.
Institutionen ombeds överväga att ändra
behörighetskraven, till Fil kand. med 90 hp inom
litteraturvetenskap med en kandidatuppsats inom ämnet
barn- och ungdomslitteratur eller Fil kand. i
litteraturvetenskap med minst 60 hp inom barn- och
ungdomslitteratur, för att öppna upp utbildningen för
fler studenter.

Grundutbildnin gsnämnden beslutar

att utbildningsledaren får i uppdrag att förmedla
nämndens yttrande till institutionen.

Grundutbildningsnämnden diskuterade forslaget till
Uppföljning av Handlingsplan för
Grundutbildningsnämnden 2019 under heldagen i
december.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden vill i uppfölj ningen
förtydliga hur arbetet som genomförts under 2019
relaterar till nämndens ansvarsområden i HT-
fakul teternas strate gi ska pl an för 20 19 -2024.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av Handlingsplan för
Grundutbil dningsnämnd en 2019 med föreslagna
ändringar.

Ordforanden presenterar Grundutbildningsnämndens
verksamhetsplan for 2020.

Diskussion

Grundutbil dnin gsnämnden beslutar

att godkänna Verksamhetsplanen för HT-fakulteternas
grundutbildningsnämnd 2020 med föreslagna ändringar.

Ordforanden presenterar förslag till utlysningstext för
studentrekryteri ngstj änsten.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ge ordföranden och sekreteraren i uppdrag att
omarbeta texten utifrån nämndens kommentarer och att
förslaget godkänns med ändringarna.
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12, RAPPORTER

13. MEDDELANDEN

Vid protokollet

Rossing

Justeras

Ann-Kristin Wallengren

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2OZ0-OI-30
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 2.00

HTS är i slutfasen av novischperioden där cirka 60 nya
studenter medverkat. HTS har startat ett
arbetsmarknadsutskott och utformat en handli n gsplan

för 2020 med fokusområden som praktik,
utbytesstudier, kaniärstöd och opinionsbildning.

Ordföranden ber ledamöterna fundera på förslag kring
hur myndighetskapital kan investeras inom
utbildningsområdet. Ordföranden informerar om
rutinerna kring beredning av MFS-ansökningar och ber
nâmnden vara redo att eventuellt fatta per capsulam
beslut om nomineringar den l0 februari.

Studievägledarnätverket tråiffas den I 9 februari.

Studieadministratörsnätverket och
Studierektorsnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.
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