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$ Arende Beslut

48. Utseende av justeringsperson.

49. Fastställande av dagordning.

Sara Håkansson utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
med en förändrad ordningsföljd och tillägg av ärendet
beviljande av närvarorätt.

Grundutbildningsnämnden beviljar tillträdande HTS-
representanten Axel Lindberg närvarorätt.

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

Fakultetsstyrelsen har gett grundutbildningsnämnden i
uppdrag att varje vår bjuda in samordnarna för SI-
verksamheten att rapportera om verksamheten inför
höstens budgetarbete. Samordnarna ansvarar för att äska

om medel för verksamheten.
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Beviljande av närvarorätt.

Föregående mötes protokoll

Sl-verksamheten vid HT-fakulteterna

Rapport för Sl-verksamheten vid HT-
fakultetema, bilaga $ 52.

Det finns ett behov av att öka medvetenheten hos nya
studenter om SI och deltagandets positiva effekter.
Kontakt med lärare, studievägledare och användning av

Canvas är förslag på tillvägagångssätt för att uppnå det.

Samordnarna föreslår att SI ska erbjudas i begränsad

omfattning även på fortsättningsnivå, att incitament ska

skapas för genomförande av enkelpass istället för
dubbelpass och att SI ska genomföras via Zoom om
distansundervisning är aktuellt i höst
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53 Uppföljning av UKÄ:s Tillsyn av
regeltillämpningen på Lunds
universitet.

Föredragande : Lisa Hetherington

PM och Slutrapport för projekt
Förbättrad regeltillämpning inom
Lunds universitet, bilagor $ 53.

54, Satsningar av myndighetskapital inom
utbildningsverksamheten vid HT-
fakulteterna.

Dnr STYR 20201661

PM, Förslag till satsningar av
myndi ghetskapital inom
utbildnin gsverksamheten på HT-
fakulteterna och Förslag på satsningar
på utbildning, bilagor $ 54.

Pedagogiska kaniârvägar.

Diskussionsunderlag, bilaga $ 55.

PROTOKOLL 2(3)
Datum: 2020-05-26
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 2.00

Grundutbildningsnämnden konstaterar att SI-
verksamheten kan fylla en viktig funktion för
studenterna om utbildningarna fortsätter på distans

Grundutbildningsnämnden ställer sig positiv till de

föreslagna satsningarna.

Grundutbildningsnämnden har tagit del av en

sammanfattning av UKÄ:s tillsyn av regeltillämpning
och den rapport som projektgruppen vid LU skapat med
övergripande rekommendationer till förbättringar
avseende regelefterlevnaden. Nämnden ombeds

diskutera vilka åtgarder HT-fakulteterna bör genomföra.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att
universitetsgemensamma direktiv bör inväntas i
förhållande till överklagande och klagomåI, anställning
av personal och tillgodoräknanden. Inom området kurs-
och utbildningsplaner pågår redan ett utvecklingsarbete
på HT-fakulteterna. Studentinfl ytande och
kursvärderingar är de områden som HT-fakulteterna ska

arbeta vidare med utifrån rapporten och UKÄ:s tillsyn.

På fakultetsnivå har det under 2020 acktmulerats ett
myndi ghetskapital för grundutbi ldnin gen. Dessa medel
ska delvis användas till åtgärder kopplade till Covid-19-
situationen. Nämnden ska föreslå hur övriga medel ska

användas till särskilda satsningar vid fakulteterna.

Ingående diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att hänsyn bör
tas till förutsättningarna för satsningar på

utvecklingsarbete vid institutionerna utifrån den ökade
arbetsbelastningen som omställningen till
di stansutbildning medfört.

Utifrån de presenterade förslagen diskuterades
möjligheten att utlysa utvecklingsmedel för utbildning
kopplat till omställningen till distansundervisning för att
stimul era och belöna pedagogi skt utvecklingsarbete.
Ordföranden ombeds lyfta förslaget till
fakultetsledningen.

HTS presenterar förslaget på att medel används för en

utredning om lärarledd tid. Nämnden ska fortsätta
diskutera huruvida en utredning är en lämplig satsning.
HTS ombeds att i dialog med utbildningsledare revidera
förslaget utifrån diskussionen i nämnden.

Grundutbildningsnämnden besl utar55

att bordlägga ärendet JqT
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56. Anhållan om inrättande av
magisterprogram i religionsvetenskap
och teologi.

Föredragande : He ge Markussen.

Dnr U 20201487

PM och anhållan med en beskrivning
av programmet och protokollsutdrag
från styrelsen för CTR, bilagor $ 56.

57. RAPPORTER

Vid protokollet

Rossing

PROTOKOLL 3(3)
Datum: 2020-05-26
Sammanträdestid: kl. 09.00- 12.00

En föranmälan till universitetets gemensamma
utbildningsnämnd ska föregås av en anhållan till
grundutbildningsnämnden om att starta en
inrättandeprocess vid fakulteterna. Bakgrunden till
anhållan samt former för och innehåll i programmet
presenteras.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden beslutar

att bifalla CTRs anhållan om att starta en
inrättandeprocess av ett magisterprogram i

religionsvetenskap och teologi och uppdra åt
utbildningsledaren att utarbeta en föranmälan till
utbildningsnämnden.

HTS: har valt ett nytt presidium och
studentrepresentanter till olika instanser. Höstens
studentrepresentanter i grundutbildningsnämnden är
Kristina Cekanovic, Axel Lindberg och Alexander
Johansson. Kåren arbetar med en uppftiljning av
rapporten "Tomma scheman" frän 2015.

Ordföranden: raDDorterar om arbetet med olanerins av
fakultetsövergripande tematerminer som görs i den
centrala utbildningsnämndens berednings grupp.
En enkät om omslällningen till distansutbildning har
skickats ut till alla lärare vid HT med syfte att kartlägga
lärdomar och behov av stöd.
Tjänsten som studentrekryterare har inte tillsatts och ska
utlysas igen till hösten.

Studierektorsnätverket och Studievägl edarnätverket
avrapporteras med utskickade minnesanteckningar.

Justeras

Wallengren Sara Håkansson


