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g Ärende Beslut

15. Utseende av justeringsperson

16. Fastslällande av dagordning.

17. Föregående mötes protokoll.

18. Förordnade examinatorer ftir
vårterminen 2020.

Svante Norrhem utses

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

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

Grundutbildningsnämnden granskar varje termin att
beslut om examinatorer har fattats på korrekt sätt enligt
gällande ftireskrifter. Beslut om fürordnanden och
fiirteckningar över vårterminens examinatorer har

inkommit från alla institutioner.

Nämnden konstaterar att studentinflytande ska
säkerställas enligt högskolelagen (2kap.7 $) i de fall
där fiirordnande av examinatorer har delegerats till en
person. HTS ser gärnaa|l en studentrepresentant skriver
under besluten i dessa fall.

Nämnden vill påminna institutionerna om att enligt
ftireskrifterna rekommenderas institutionerna att utse
ytterligare en lärare som backup, exempelvis
studierektor. Nämnden vill även uppmärksamma
institutionerna pä att besluten ska fattas ffire
terminsstart.

I de fall där beslut inte fattats enligt ftireskrifterna, ska

återkoppling från Grundutbildningsnämnden skickas till
institutionerna.

Dnr STYR 20201210

PM, Beslut om ftjrordnande av
examinatorer ftjr vårtermin en 2020,
Institutionernas delegationsordningar i
de fall rätten att fatta beslut om
examinatorer har delegerats till
studierektorþrefekt,
Ti llämpningsloreskrift er ÍÌir
examination och examinatorer ftir
utbildning på grundnivå och avancerad
nivå vid Humanistiska och teologiska
fakulteterna (Dnr STYR 20191977),
bilagor $ 18.
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19. Professorsprogrammet vi HT-
fakulteterna.

Dnr STYR 20181164l

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2020-02-25
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00

HT-fakulteternas professorsprogram är under revidering
och Grundutbildningsnämnden ska yttra sig om
institutionernas kommentarer till fìirslaget om ett nytt
professorsprogram samt institutionernas ftirslag till
ftirdelningen av basprofessurer respektive rörliga
professurer. OrdÍìiranden presenterar ett utkast till
ythande från Grundutbildningsnämnden.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att faststäl la yttrandet från Grundutbildningsnämnden
om institutionernas svar till ett reviderat
professorsprogram ftjr HT-fakulteterna med
redaktionella ändringar, samt
att uppdra åt ordÍÌiranden och sekreteraren all revidera
ÍÌirslaget och lora yttrandet vidare till
Fakultetsstyrelsen.

Grundutbildningsnämnden diskuterade ett utkast till
rapporten vid sammanträdet den 3 december 2019.
Rapporten har reviderats och utbildningsledaren
presenterar en ny version für nämnden. Dessutom
presenteras minnesanteckningarna från projektets
uppftiljningsdag, som ska ligga till grund lor en

diskussion om eventuella vidare satsningar till ftiljd av
projektet.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det finns ett
intresse av kollegial granskning ftir kvalitetsutveckling
och att en diskussion om att möjliggöra satsningar på

det ska foras i nämnden framöver. Tidsramar lor de

uppftiljningsåtgärder som anges i rapporten bör
preciseras.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom rapporten och att diskutera
eventuella satsningar på kollegial granskning i relation
till diskussionen om strategiska utbildningsfrågor under
våren.

Utbildningsledaren ftiredrar ärendet och CTR:s anhållan
om att revidera utbildningsplanen for
masterprogrammet i religionsvetenskap och teologi.
Nämnden granskar huruvida det reviderade programmet
enligt ftirslaget säkerställer progression och
måluppfyllelse ÍÌir studenter inom de olika
inriktningarna.

Nämnden ombeds även att ftira en principiell diskussion
om vilka typer av ftirändringar av program som ska
klassas som revideringar alternativt kräva att ett nW

PM, institutionernas lttranden,
S ammanställning med j ämfÌirelse
mellan nuvarande professorsprogram
och forslag till ett reviderat
professorsprogram, Utkast till
dokument om professorsprogrammet:
"Förväntningar på, rekytering av och
utrymme ftir befordran till professor vid
HT-fakulteterna", Utkast till yttrande
från Grundutbildningsnämnden om
institutionernas svar om det reviderade
professorsprogrammet, bilagor $ 19.

20. Slutrapport projektet Extern
medbedömare i examination.

2l

Före dr agande : He ge Mar kus s en

Dnr STYR 201811595

Rapport från HT-fakulteternas proj ekt
Externa medbedömare i examination på
grund- och avancerad niv â 2019,
Minnesanteckningar uppftiljningsdag
projektet Extern medbedömare i
examination, bilagor $ 20.

Revidering av masterprogram i
religionsvetenskap och teologi
(RARVT).

Föredragande: Hege Markussen och
Lisa Hetherington

Dnr U 2020/116

PM och underlag i form av
utbildningsplan ftir RARVT, forslag till
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reviderad utbildningsplan,
beslutsunderlag från CTR och
kursplaner bilagor $ 21.

22. Information om kvalitetsdialogerna vid
HT-fakulteterna2020.

23. Ansökan om medel till workshop från
nätverket DIU (digital infrastruktur i
undervisning).

Dnr V 202011269

Protokollsutdrag Fakultetsstyrelsens
arbetsutskott 2020 -02- 12 och ansökan,
bilagor $ 23.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2020-02-25
Sammanträdestid: kl. 09.00- 12.00

program inrättas samt vilka underlag som krävs für att
utfìira en kvalitetsgranskning av revidering av program.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att progresston

och måluppfyllelse av högskolefÌirordningens
examensmål i det ftireslagna reviderade programmet är
otydligt samt att det ftjr magisterexamen inte finns
tillräckligt progression i metodkunskaper ftir att
säkerställa måluppfu llelse.

Grundutbildningsnämnden konstaterar
att en fortsatt diskussion ska fiiras i nämnden kring vilka
fürändringar som leder till revidering respektive att ett
n)4t program ska inrättas.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att institutionen ombeds inkomma med ett nytt forslag
till revidering av programmet som säkerställer
progression och måluppfyllelse i metodkunskaper lor
magisterexamen inom samtliga inriktningar.

att fakultetssekreteraren får i uppdrag att från
institutionen begära en skrivning som tydliggör hur
progression och måluppfyllelse av
högskolelorordningens examensmål säkerställs ftir både
magister- och masterexamen inom samtliga inriktningar.
Nämnden vill även se en ftirklaring till vad det
provisoriska spåret ftir inriktningen religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap innebär och när
institutionen planerar alt ãúer revi dera inriktningen.

att institutionen ombeds säkerställa studentinflytande i
revideringsprocessen.

Ordftiranden informerar om att underlagen inftir årets

kvalitetsdialoger med tema internationalisering
inkommit från nästan alla berörda ämnen. Dialogerna
genomftirs under mars månad. Studentrepresentationen
är säkrad till varje dialog med institutionerna och ett
informationsmöte ftir studentrepresentanterna har
genomftirts.

Ansökan om medel ftir att arrangera en workshop med

fokus på erfarenhetsutbl'te om digitala hjälpmedel
kopplat till Canvas har inkommit till Fakultetsstyrelsens
arbetsutskott som remitterat frågan till
Grundutbildningsnämnden. Fakultetsstyrelsens
arbetsutskott har gett dekanus i uppdrag att fatta beslut
om ansökan.

Grundutbildningsnämnden beslutar

ß .",t



Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbildningsnämnden

24. RAPPORTER

25. MEDDELANDEN

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2020-02-25
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00

att ordloranden får i uppdrag attarrangera ett möte
mellan nätverket DIU och projektledarna lor Canvas-
projektet vid HT respektive LU, fìir att ftirsäkra att
workshoppen genomfìirs i en lämplig kontext.
OrdfÌiranden lämnar därefter över frågan till dekanus ftir
beslut.

HTS: fokus ligger vid informationsspridning infür
kårvalet ftir att ñ fram kandidater och ft)r att höja
valdeltagandet. Filosofiska studentrådet arrangerar en

paneldebatt om yttrandefrihet den 27 12.

Ordfriranden Informerar om att
grundutbildningsinternatet den I 1 - l2 juni kommer att
fokusera på uppfüljning av ftirra årets kvalitetsdialoger,
vilket innebär altld+rarc kommer att bjudas in men inte
prefekter eller Grundutbildningsnämnden.

'ljänsten som studentrekryterare är utlyst och många
ansökningar har inkommit.

Arbetslivskoordinatorn Mattias Fall är ansvarig ftir
sammananslållningen av Arbetslivsundersökningen och

nämnden ska löpande få information om hur arbetet
fortlöper.

Studieväglerl¡rnätverket: nätverksträffen den 79 12

fokuserade på det nya systemet ftir mobilitet, SoleMove
och på planering infor kommande evenemang, bland
annat Öppet hus och Inspirationsdagarna.

Strrrl i ea rlmini stratörsnätverket och
Studierektorsnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

Ann-Kristin Wallengren Svante Norrhem


