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Grundutbi ldningsnämnden

Närvarande ledamöter David Alm
Kristina Cekanovic
Sara Håkansson
Axel Lindberg
Svante Norrhem
Ann-Kristin Wallengren

ô Ärende Beslut

68. Utseende av justeringsperson.

69. Fastställande av dagordning.

70. Föregående mötes protokoll.

71. Beredning av ansökningar om
projektmedel ftjr utveckling av digital
undervisning och pedagogik.

Dnr V 202011122
Dnr STYR 20201661

PM och fastställd utlysning, bilagor $
71A'-8.

72. Handledning för inrättande, revidering
och aweckling av examensgrundande

utbildning på grundnivå och avancerad
nivå vid HT-fakulteterna.

F or e dr agande : Li s a Hetheringt on,

fakultetssekreterare

Kristina Cekanovic utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs Till

handlingarna.

En arbetsgrupp ska tillsättas som kan bereda

ansökningarna efter den 7 oktober och

vidaresända underlagen till fakultetsstyrelsens

arbetsutskott. Nämnden konstaterar att arbetsgruppen

ska vara tillgänglig den 8, 9 och förmiddagen den l2
oktober samt att övriga ledamöter ska få t¿ del av

arbetsgruppens förslag innan de sänds till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att utse en arbetsgrupp bestående av Ann-Kristin
Wallengren, Axel Lindberg, Sara Håkansson och

Kristina Cekanovic som får i uppdrag att bereda och

rangordna eventuella ansökningar inför beslut i
fakultetsstyrelsens arbetsutskott den 2l oktober om

projektmedel för utveckling av digital undervisning och

pedagogik.

Grundutbildningsnämnden behandlade ett utkast till
handläggningsordning vid sitt sammanträde i april.
Nämnden ombeds nu diskutera några särskilda frågor

och de bilagor som tagits fram. Dåirefter ska utkastet

diskuteras i studierektorsnätverket innan det presenteras

i sin helhet på nästa sammanträde i
grundutbi ldningsnämnden.

Dnr STYR 20201666 Diskussion.
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Nämnden föreslår formuleringen "Kursplaner för
valbara kurser inom programmet ska vara fastställda
innan valet av kurser sker, dock senast åtta veckor innan
kursstart." Nämnden ställer sig bakom den definition av

specialisering inom ett huvudområde som föreslås och

förslaget om plan för måluppfyllelse och progression
(PMP) samt utkastet på anvisningar för
utbildningsplaner. När det gäller instruktionerna för
bedömargruppen föreslår nämnden förfydligande
och/eller omformulering på några punkter.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt Lisa Hetherington att i samråd med en

representant från HTS omarbeta förslaget och bilagorna
i enlighet med nämndens diskussioner och föra det till
studierektorsnätverket för beredande diskussion.

Ordföranden informerar om bakgrunden till
uppföljningen.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ge fakultetssekreteraren i uppdrag att föra
uppföljningen av satsningen på marknadsförings- och

rekryteringsmedel under 2019 vidare till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

HTS: har tre nya heltidsanställda som började i juli.
Kåren arbetar med novischperioden och besök på

introduktionsmötena samt med uppföljningen av
rapporten om lärarledd tid från 2013.
Arbetsmarknadsutskottet samarbetar med
studievägledarnätverket och arbetslivsforum kring flera
olika frågor.

Sturlievägledarnäfverket: har inte haft någon träffännu
men meddelar att höstens studentmässor och
inspirationsdagar kommer afI v ara digitala.

Orrlföranden: har tillsammans med

fakultetsstudievägledaren, vice kårordföranden och
utbildningsledaren inlett ett arbete med att säkerställa att

resurser finns hos pedagogiskt stöd för att stödja HT-
studenter.
Alexandra Hertz från LUCE kommer fram till den 31

maj 2021att stödja HT i arbetet med att utveckla
uppdragsutbildningar. Institutionerna kommer att
informeras.
Isak Hammar har accepterat uppdraget att sammanställa

rapporten från arbetslivsundersökningen som ska vara
klar i december.

PM och Inrättande av nya program och
huvudområden på grundnivå och
avancerad nivå - instruktioner till
bedömargruppen, Anvisningar för
utbildningsplaner och Mall för PMP,

bilagor $ 72 A-D.

73. Uppföljning av satsning på

marknadsförings- och
rekryteringsmedel under 201 9

Dnr V 201911486
Dnr V 20191272

PM, utlysning av marknadsförings- och

rekryteringsmedel vårterminen och
höstterminen 2019 och ämnenas

redogörelser, bilagor $ 73 A-D.

74. RAPPORTER
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Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

Protokoll från den
universitetsgemensamma
utbildningsnämnden
2020-03 -04 och 2020-04- I 5, bilagor $
75.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

Ann-Kristin Wallengren
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Kristina Cekanovic
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