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g Ãrende Beslut

36. Utseendeavjusteringsperson.

37. Fastställande av dagordning.

38. Föregående mötes protokoll.

39. Anhållan om inrättande av
masterprogram i Öst- och
centraleuropakunskap.

Carl Runfors utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

På ftregående sammanträde behandlades ftiranmälan,
nu inleds den formella inrättandeprocessen genom att en

anhållan om inrättande av masterprogrammet
presenteras. Nämnden ombeds gtanska underlaget och

bedöma programmets ftirutsättningar lor stabilitet och
hög kvalitet.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att:
- ett avtal bör skrivas med samarbetsuniversitetet som

reglerar överenskommelsen och hur lärosätena ska

kompenseras for eventuella merkostnader.
- det i underlaget framgår att studenter ska kunna välja
språkkurser som idag ges på svenska. Det bör framgå
vilka kurser som ska vara tillgängliga ftir studenterna att
söka på engelska.
- programmet har minst ett av Ost- och cenfaleuropas
språk som behörighetskrav samt ett obligatorium om 15

hp språkstudier i programmet. Det bör tydliggöras
vilken miniminivå av språkkompetenser det lorväntas
att studenterna ska uppnå i programmet och hur dessa

ftirhåller sig till arbetsmarknadens krav på

Föredragande : Hege Markus s en.

Dnr U 2020/277

PM och underlag fiir
inrättandeprövning inklusive utkast till
utbildningsplan bilagor $ 39.
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Grundutbildningsnämnden

40. Anhållan om inrättande av
kandidatprogram i översättning.

För edr agande : He ge Mar kus s en.

Dnr U 20201278

PM och underlag für
inrättandeprövning inklusive utkast till
utbildningsplan bilagor $ 40.

41. Handledning fìir inrättande, revidering
och avveckling av utbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid HT-
fakulteterna.

För edr agande : He ge Markus s en.

Dnr STYR 2020/666
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språkkompetenser. Det bör också tydliggöras vilka
möjligheter studenterna har fìir valbar språkftirdjupning.
- en analys efterfrågas av möjligheterna på

arbetsmarknaden ftir studenter med olika
språkinriktningar samt i Sverige respektive
internationellt.
- det efterfrågas ett resonemang kring studentinflytande
i inrättandeprocessen i relation till planeringen av
programmet.
- det efterfrågas en översiktlig beräkning av antalet
kontakttimmar i utbildningens olika delar och ett
resonemang kring vad det innebär fìir
utbildningskval iteten.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att fìira anhållan vidare
fÌir inrättandeprövning till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott med nämndens kommentarer.

På foregående sammanträde behandlades füranmälan,
nu inleds den formella inrättandeprocessen genom att en

anhållan om inrättande av kandidaþrogrammet
presenteras. Nämnden ombeds granska underlaget och
bedöma programmets ftirutsättningar ftir stabilitet och

hög kvalitet.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att:
- det efterfrågas ett resonemang kring studentinflytande
i inrättandeprocessen i relation till planeringen av

programmet.
- det efterfrågas en översiktlig beräkning av antalet
kontakttimmar i utbildningens olika delar och ett
resonemang kring vad det innebär fiir
utbildningskvaliteten.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att fiira anhållan vidare
ÍÌir inrättandeprövning till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott med nämndens kommentarer.

Utbildningsledaren redogör fìir bakgrunden till att
handledningen ska upprättas. Dokumentet ska dels

fungera som en samling ftireskrifter och riktlinjer och

dels som en guide kring inrättande-, revidering- och
avvecklingsprocesserna vid fakulteterna.
Grundutbildningsnämnden har möjlighet aff ge

kommentarer till ftirslaget som ska presenteras ftir
fakultetsstyrelsens arbetsutskott och sedan återigen tas

upp i grundutbildningsnämnden inlor fastställandet.
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PM och ftirslag till Handledning ftir
inrättande, revidering och avveckling
av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå vid HT-fakulteterna,
bilagor $ 41.

42, Remiss: Fusk vid antagning till
högskoleutbildning - vad händer sen?
(SOU 2019:50).

43 Remiss : Valideringsdelegationens
slutbetänkande Validering - ftir
kompetensutveckling och livslångt
lärande (SOU 2019:69).

Föredragande : Lis a Hetherington.

Dnr V 2018/853

PM, Lunds universitets yttrande 201 8
och Slutbetänkande av
Valideringsdelegationen: Validering -
für kompetensftirsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69), bilagor $ 43.
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Diskussion.

Grundutbildningsnämnden diskuterar fìiranmälans
betydelse och omfattning. Nämnden är positiv till
forslaget men poängterar att det måste framgå tydligt att
ett beviljande av en inrättandeprocess inte ska uppfattas
som ett löfte om ett inrättande av programmet.
Grundutbildningsnämnden konstaterar att kursplaner fÌir
obligatoriska kurser bör vara fastställda innan
ansökningsperioden.
Grundutbildningsnämnden välkomnar lorslaget om
rutiner vid revidering av utbildningsplaner. Nämnden
ställer sig även positiv till inlorandet av
utbildningsbeskrivningar.
De ledamöter som har ytterligare kommentarer på
dokumentet ombeds skicka dessa till utbildningsledaren.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att fìira ftirslaget vidare
till fakultetsstyrelsens arbetsutskott med nämndens
kommentarer tillsammans med ett ftirtydligande om
vilka delar av dokumentet som nämnden hunnit ha
synpunkter på.

Utredningen behandlar huruvida betyg ska återkallas i
de fall en student fått sitt antagningsbeslut återkallat på
grund av fusk.

Valideringsdelegationens slutbetänkande behandlar
validering inom alla nivåer av utbildning och arbetsliv i
Sverige. HT-fakulteterna lämnade ett remissvar på

utredningens delbetänkande gällande validering i
högskolan 201 8.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstatera att det är viktigt
att de synpunkter som framkom i remissvaren 2018
återigen poängteras.

Föredragande: Manuela Rossing. Diskussion.

Dnr V 2020/613 Grundutbildningsnämnden beslutar

PM, missiv från att grundutbildningsnämnden anser att lagrummet och
Utbildningsdepartementet och möjligheten att återkalla betyg ska utredas ytterligare
Slutbetänkande av utredningen om fusk och uppdrar åt sekreteraren att lora nämndens
vid högskoleprovet: Fusk vid antagning synpunkter vidare i remisshanteringen.
till högskoleutbildning - vad händer
sen? (SOU 2019:50), bilagor $ 42.
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Grundutbildningsnämnden beslutar



45, Pedagogiskakaniärvägar Grundutbildningsnämnden beslutar

Diskussionsunderlag, bilaga $ 45. att bordlägga åirendet.

46. RAPPORTER HTS: ska välja en ny ordfìirande den 2l april

Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbi ldningsnämnden

44. Satsningar av myndighetskapital inom
utbildningsverksamheten vid HT-
fakulteterna.

Dnr STYR 2020/661

PM, Förslag till satsningar av
myndighetskapital inom
utbildningsverksamheten på HT-
fakulteterna och Förslag på satsningar
på utbildning, bilagor $ 44.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

Kristin W
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att uppdra åt fakultetssekreteraren att ftira nämndens
synpunkter vidare i remisshanteringen.

Grundutbildningsnämnden diskuterar flera ftirslag på

satsningar av myndighetskapital. Fakultetsstyrelsens

arbetsutskott fattar beslut om eventuellt genomfÌirande.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att bordlägga åirendet.

Ordfüranden: informerar om att den aktuella
ansökningsomgången av MFS-stipendier inte kommer
att marknadsfìiras på grund coronakrisen.

Strlrlierektorsnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Carl Runfors
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