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Frånvarande ledamöter Kristina Cekanovic student

g Ärende Beslut

25.

26.

27.

28. Alumnundersökning vid HT-
fakulteterna.

Föredragande : Isak Hammar
koordinator.

29. Sammanträdestider och datum hösten
2021.

Utseende av justeringsperson

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll.

Mariama Smaragdi utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingama.

Projektledaren och ftirfattaren av rapporten, Isak
Hammar, ftiredrar ärendet. I rapporten presenteras

resultaten från alumnundersökningen och sätts in i ett
bredare sammanhang som kopplar till samhällsdebatten
kring humaniora. Målet är att rapporten ska skickas till
tryck i slutet av mars.

Dnr STYR 201811474
Grundutbildningsnämnden välkomnar rapporten och för

PM och rapporten Humanistisk en ingående diskussion om lansering och insatser utifrån
kunskap och kompetens: En rapport om resultaten.
alumners nytta av studier i humaniora
och teologi, bilaga $ 28 A-8. Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom rapporten och att ge projektledaren
i uppdrag att sammanställa de idéer om insatser utifrån
rapporten som framkommit i diskussionen och ta fram
ett florslag som nämnden och Fakultetsstyrelsens
arbetsutskott ska ta ställning till.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att fastställa höstens sammanträden till füljande datum:
24 augsti,2l september, 19 oktober, 9 november och 6

december (eventuell heldag).
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30. Tilldelning av projektmedel för
utveckling av (digital) undervisning och
pedagogik2021.

Dnr V 202011925

Förslag, protokollsutdrag från
Grundutbildningsnämnden 2020- | | -03,
Utlysning av projektmedel for
utveckling av undervisning och
pedagogik 2021 och inkomna
ansökningar, bilaga S 30 A-F.

31. Anhållan om undantag från
Rtittighe ts lis tan gällande provmoment.

F öredragande : Lis a Hetherington,

fakult e t s s e kr e t er qre.

PM och Anhållan om undantag från
Rättighetslistan gällande provmoment,
Rättighetslistan - Lunds studenters
rättigheter och ansvar (STYR
20171249), bilagor $ 31 A-C.

32. Information om breddad rekrytering vid
HT-fakulteterna och UKÄ :s tematiska
utvärdering 202L

F öre dr agand e : Lis a H etherington,
utbildningsledare.
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Tre ansökningarhar inkommit om medel från den extra
utlysning av medel för utveckling av (digital)
undervisning och pedagogik som annonserades i
januari. Prodekanen, vice kårordforande vid HTS och
fakultetssekreteraren har granskat

ansökningarna och tagit fram ett förslag.
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott ska fatta
beslut om tilldelning på sammanträdet den 14 april.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom färslaget och ftireslå for
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott att bevilja alla tre
ansökningar.

En anhållan om undantag frïn RättÌghetslistan har tagits
fram efter att Filosofiska institutionen och SOL
synliggjort att det fanns ett behov av undantag.
Anhållan om undantag gällande provmoment bör gälla

hela HT-fakulteterna och har godkänts av
studierektorsnätverket nàr alla institutioner var
representerade. Förslaget har tagits fram i samråd med
HTS. Anhållan om undantag ska göras från
fakultetsstyrelsens arbetsutskott till ordföranden i den

universitetsgemensarnma utbildningsnämnden.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att undantaget
om att provtill{iille kan forekomma på lördagar när det

av lokalskäl inte är möjligt att genomftira på en vardag
enbart gäller ett fätal kurser med högt studentantal. Det
är önskvärt att institutionerna inventerar vilka kurser det
gäller och informerar kåren om det.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom forslaget och uppdra åt

foredragande fakultetssekreterare att flora anhållan
vidare till Fakultetsstyrelsen arbetsutskott flor beslut.

UKA genomfor en ufvärdering av lärosätenas arbete

med breddad rekrytering wder 2019-2022.
Granskningen syftar till utveckling och målet är att det
ska bidra till att lärosätena stärker sitt arbete med
breddad rekrytering. I det underlag som nämnden tagit
del av synliggörs historiken kring temat och vikten av
att det avsätts resurser samt att det finns ett tydligt
samordningsuppdrag hos en medarbetare på Kansli HT
for att arbetet ska kunna systematiseras.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det finns ett
behov av att återuppta diskussionen om att anställa en

studentrekryterare som kan arbeta med frågorna. Det
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33. Information om HT-fakulteternas
kvalitetsarbete.

Föredragande : Agnes Malmgren,
utbildningsledare.

34. RAPPORTER
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krävs samordning eftersom breddad rekr¡ering berör
många olika områden, såsom utåtriktat
rekryteringsarbete, infrastruktur fiir interna
stödverksamheter och pedagogiska frågor i
utbildningama. Grundutbildningsnämnden konstaterar
att utvärderingens resultat ska foljas upp i nämnden när
UKA presenterat slutredovisningen. Nämnden
diskuterar även aIL det finns ett behov av en

universitetsgemensam satsning och målsättning kring
breddad rekrytering.

Utbildningsledaren presenterar HT-fakulteternas system
lor kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling och den

bredare kontext som systemet tillhör. UKÄ granskar

under 2020-202 I Lunds universitets
kvalitetssäkringsarbete och HT-fakulteternas dekan har

intervjuats i samband med utvärderingen. HT är i
nuläget inte del av utvärderingens fordjupningsspår.
Utbildningsledaren informerar även om arbetet med
vårens kvalitetsdialoger och om de tematiska
utvärderingar med externapafter som ska genomftira i
form av programkonferenser för masterprogrammen
rnder 2022-2024.

Studentrepresentanterna lyfter fram behovet av
studentinflytande i relation till beslut kring utformandet
av de tematiska utvärderingarna.

HTS har haft val till fullmäktige och i slutet på veckan
offentliggörs resultaten. Kåren är engagerad i satsningen

Campus Online, en digital mötesplats flor HT-studenter
där bland annat pass om psykisk ohälsa genomfors.

Studievägledarnätverket kommer att ha en fortsatt
dialog med pedagogiskt stöd som besökt nätverket i
februari. På näfverksträffen i mars fick studievägledarna
en uppskattad presentation om digital vägledning.

Studierektorsnätverket avrapporteras i bifogade
minnesanteckningar.

Ordforanden meddelar att det pågår ett
planeringsarbete kring hur fakulteterna ska arbeta med
uppfoljning av implementeringen av anonyma
tentamina. Det planeras även hur utbildningsledarna
som ska vara tjänstlediga för forskning ska ersättas och
det kommer att innebära en del forändringar i
verksamheten.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med
enstaka kommentarer.

Minnesanteckningar
studierektorsnätverket 2021 -02-L I och
studievägledarnätverket 2021 -02-l 6,

bilaga S 34 A-8.

35. MEDDELANDEN

,{terkoppling från kvalitetsdialog med
universitetsledningen 2020, Fastställd
verksamhets plan 2021 for HT-
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fakulteternas grundutbildningsnämnd
(Dnr STYR 20211425),

Grundutbildningsnämndens underlag
till Fakultetsstyrelsens diskussion om
Hållbarhetsplan flor Lunds universitet
20201026, Protokoll den
universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2020-12-1 6 och
2021-07-20, bilagor $ 34 A-E.

Vid protokollet

la Rossing

Justeras
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