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universitetslektor 
Comelia Andersson student 
Kristina Cekanovic student 
Sara Håkansson universitetslektor 
Svante Norrhem docent 
Carl Runfors student 
Ann-Kristin Wallengren professor ordförande 

Övriga närvarande Manuela Rossing fakul tetssekreterare sekreterare 
Anna Burstedt fakul tetsstudievägledare 
Lisa Hetherington fakultets sekreterare § 26-30
Hege Markussen utbildningsledare § 26-30
Eleonora Narvselius koordinator för MAPES § 29

§ Ärende

Mari Mossberg 

26. Utseende av justeringsperson.

27. Fastställande av dagordning.

28. Föregående mötes protokoll.

29. Föranmälan om inrättande av
masterprogram i Öst- och
centraleuropakunskap.

Föredragande: Hege Markussen. 

Dnr U 2020/277 

PM och utkast på föranmälan samt 
protokollsutdrag från SOL-styrelsen 
bilagor § 29. 

koordinator för § 30
översättarprogrammet 

Beslut 

Sara Håkansson utses. 

Dagordningen fastställs i utsänt skick. 

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till 
handlingarna. 

En föranmälan om inrättande av masterprogram i Öst
och centraleuropakunskap presenterades i 
Grundutbildningsnämnden på sammanträdet i januari. 
Nämnden efterfrågade då ett förtydligande på några 
punkter. Underlaget som nu presenteras är ett utkast på 
det underlag som senare kommer till 
Grundutbildningsnämnden för kvalitetsgranskning. Det 
är först då den formella inrättandeprocessen och 
kvalitetsgranskningen vi HT-fakulteterna inleds. I 
nuläget ombeds nämnden att kommentera på 
programmets relevans och innehåll på ett övergripande 
plan. 

Diskussion. 

Grundutbildningsnämnden konstaterar att en diskussion 
bör föras om den ekonomiska resursfördelningen mellan 
lärosätena i samarbetet och kring vilka moment som blir 
valbara respektive obligatoriska för studenterna i 
programmet, samt att studentinflytande ska säkras i 
i nrättandeprocessen. 

Grundutbildningsnämnden välkomnar att 
inrättandeprocessen av ett masterprogram i Öst- och 
centraleuropakunskap inleds. Grundutbildningsnämnden 
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30 Föranmälan om inrättande av
kandidatprogram i översättning.

Föredragande : He ge Markussen.

Dnr U 20201278

PM och utkast på föranmälan samt
protokollsutdrag från SOl-styrelsen
bitagor $ 30.

31. Förslag till satsningar av
myndi ghetskapital inom
utbildningsverksamheten på HT-
fakulteterna.

Dnr STYR 20201661

PM och förslag till satsningar av
myndighetskapital inom
utbildningsverksamheten vid HT-
fakulteterna, bilagor $ 31.
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ser programmet som en värdefull del av HT-
fakulteternas utbildningsutbud.

Underlaget är ett utkast på det underlag som senare

kommer till Grundutbildningsnämnden för
kvalitetsgranskning. Det är först då den formella
inrättandeprocessen och kvalitetsgranskningen vid HT-
fakulteterna inleds. I nuläget ombeds nämnden att
kommentera på programmets relevans och innehåll på

ett övergripande plan.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att en diskussion
bör föras om möjligheterna till praktik i anslutning till
programmet och hur det kan komma att påverka
genomströmnin gen. Grundutbildningsnämnden föreslår
även att en diskussion förs kring möjligheten att
anordna fristående kurser som leder till examen i
översättning på avancerad nivå.

Grundutbildnin gsnämnden välkomnar att
inrättandeprocessen av ett kandidatprogram i
översättning inleds. Grundutbildningsnämnden ser att
programmet passar väl in i HT-fakulteternas
utbildningsutbud och den utbildningsutveckling som
sker vid Språk- och litteraturcentrum.

Ordföranden presenterar fyra förslag till satsningar av
myndighetskapital inom grundutbildningsområdet.

HTS efterfrågar information om när återbetalningskrav
gällande myndighetskapital kommer att ställas till
fakulteterna. HTS efterfrågar även tydlighet i processen

när det gäller beredning, beslut och genomförandet av
satsningarna. HTS ser garnaatt satsningarna är
förankrade i de redan existerande åtgardema i
Grundutbildnin gsnämndens verksamhetsplan.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att en fortsatt
diskussion ska föras kring satsningar för att öka
kontakttimmar i utbildningarna. Vid nästa sammanträde

ska frågan diskuteras vidare och ytterligare förslag på

satsningar välkomnas.

Grundutbildningsnämnden besl utar

att ordföranden får i uppdrag att till nästa sammanträde
presentera förslag på utlysningstexter till två av de
presenterade förslagen: medel för kurskonferenser med

externa granskare och medel för att anordna
i nspirationsdagar om mobilitet.
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32. Ny rutin för hantering av
stipendi eansökningar.

PROTOKOLL 3(3)
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Nämnden går igenom förslaget som innebär att
ordföranden granskar stipendieansökningarna och
institutionernas yttranden, sammanställer ett förslag på
yttrande från nämnden samt ger förslag på rangordning
av ansökningarna som presenteras för nämnden.
Grundutbildningsnämnden fattar beslut om yttrande och
rangordning.

Grundutbildnin gsnämnden beslutar

att inrätta en ny rutin för hantering av ansökningar för
MFS-stipendier och Crafoordska stiftelsens
resestipendium för datainsamling i enlighet med
förslaget.

att höstens sammanträden äger rum kl. 9-12 tisdag den
25 augusti, måndag den 28 september, tisdag den 3
november och tisdag den 8 december.

HTS: Kåren har varit tvungna att ställa om sin
verksamhet och ställa in vissa aktiviteter på grund av
coronakrisen. Kårvalet har genomfürts med högt
valdeltagande, eventuellt tack vare den
informationsspridning som lärare och studierektorer
bidragit med.

Studievägledarnätverket: Senaste mötet i nätverket
ställdes in. Nätverket har bland annat arbetat med att få
ut information om att höstens utbildningar planeras som
vanligt och att studievägledare finns tillgängliga genom
digitala kanaler.

Studierektorsnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Ordföranden: Làrare, studierektorer och övrig personal
har gjort en stor arbetsinsats med omställningen till
distansundervisning och visat engagemang och
samarbetsförmåga de senaste omvälvande veckorna av
anpassning på grund av coronaviruset.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

PM med förslag till beslut, bilaga g 32a
Gransknings- och beslutsprocesser
MFS, bilaga $ 32b
Gransknings- och beslutsprocess
Crafoordska stiftelsens stipendium,
bilaga $ 32c

34. RAPPORTER

25. MEDDELANDEN

Vid protokollet

Justeras

-Kri n Håkansson


