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g Ärende Beslut

46. Utseendeavjusteringsperson.

47. Fastställande av dagordning.

48. Närvaro- och yttranderätt.

49. Föregående mötes protokoll.

50. Pilotprojekt ft)r Certificate of
International Merits (CIM) vid HT-
fakultetema.

Foredragande : Fanni Fae gersten,
int ernati one I I ko or dinat or oc h
Katarina IVingkvi s t, int ernatione I I
koordinator.

Dnr STYR 201811499

Förslag till beslut om Pilotprojekt för
CIM vid HT-fakultetema, PM,
Projektplan CIM vid HT,
Minnesanteckningar
studierektorsnäfverket 20 I 8- I l- I 8,
Meritplan, Bedömningsarbete, bilagor
s s0 A-G.

Axel Lindberg utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Grundutbildningsnämnden beviljar tillträdande
studentrepre sentant Emel ie Olsson nfirvaroråitt- och
yttranderätt.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Syftet med CIM är att uppmuntra studenter att stärka sin
interkulturella kompetens. Enligt frirslaget innebär CIM
vid HT att studentema reflekterar över aktiviteter med
intemationell prägel som de genomfiirt och att
reflektionerna bedöms innan ett certifikat utftirdas.
Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till ett
fiirslag om att genomföra ett pilotprojekt under läsåret
2021122.I pilotprojektet ingår studievägledare från fem
institutioner och efter försöksverksamheten ska en
utvärdering genomföras. Förslaget har presenterats i
nätverken ftir studierektorer, studievägledare och
masterkoordinatorer.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det behövs en
beskrivning av pilotprojektet där tidsramar och
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51. Lägesrapportfrån Sl-verksamheten.

Föredragande: Arthur Holmer och
Niklas Erben Johansson.

Rapport: SI i Coronatider, maj 2021,
bilaga $ 51.

52. Plan för kvalitetsarbete på grundnivå
och avancera d niv à 2022.

För e dr agande : Agne s Malm gr en,

utbildningsledare.

Dnr STYR 202111249

PM, Förslag: Humanistiska och
teologiska fakulteternas plan för
kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av befintlig
utbildning på grundnivå och avancerad
niv â, 2022 och Studenternas
synpunkter på förslaget om plan fiir
det framtida kvalitetsarbetet, HTS,
bilagor $ 52 A-C.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2021-05-24
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

ftirutsättningar förtydligas inför beslut i
fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att utse Fanni Faegersten och Katarina Wingkvist,
intemationella koordinatorer vid
HT-fakulteterna, till projektledare frir CIM.

att ställa sig bakom förslaget och uppdra åt
projektledarna att ta fram en beskrivning av
pilotprojektet utifrån nämndens kommentarer och föra
förslaget till fakultetsstyrelsens arbetsutskott för beslut.

En rapport från det gångna läsåret och utfallet av de
extra medel som satsades på SI på grund av Covid-19
presenteras, samt planer för utveckling av
verksamheten. I planerna ingår fcirändringar i
utbildningen av Sl-ledare och insatser för att öka
närvaron och få fler studenter att prova SI. Inför nästa år
planerar man att öka omfånget ftir att erbjuda SI på nya
utbildningar och på fortsättningsnivå i större
utsträckning, då det visat sig ge goda resultat. Det finns
ett tydligt samband mellan hög närvaro på SI och god
genomströmning.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden ställer sig positiva till
planerna och konstaterar att en satsning på SI är
värdefullt både ur en pedagogisk och ekonomisk
synvinkel. Kåren har idéer king samarbete med SI-
verksamheten som välkomnas.

Utbildningsledaren presenterar förslaget till plan ftir
kvalitetsarbetet ftjr nästa år. Förslaget innebär att
programkonferenser genomförs med sex masterprogram
och att kvalitetsdialogema pausas under 2022. De teman
som enligt kvalitetssystemet skulle tas upp skjuts fram
ett år. Pausen ftireslås bland annat ftir att ge

institutionema möjlighet att arbeta med de teman som
hittills behandlats. HTS har inkommit med en skrivelse
med kommentarer på ftirslaget.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att ftirslaget ska
revideras med ett tillägg om att en "mittvägsreflektion"
ska genomföras under 2022 som ger institutionerna
möjlighet att reflektera över sitt arbete utifrån de tre
gånga åren och över kvalitetssystemet överlag.

Grundutbildningsnämnden beslutar
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53. REMISS: Studieverkstadensframtida
organisation.

Dnr STYR 202111131

PM, Remiss: Studieverkstadens
framtida organisation och fastställt
yttrande, bilagor $ 53 A-C.

54. Diskussion om lansering av rapporten i
projektet Alumnundersökning vid HT-
fakulteterna.

Foredragande : Is ak Hammar,
koordinator.

Dnr STYR 201811474

Slutversionen av rapporten:
Humanistisk kunskap och kompetens
En rapport om alumners nyfta qv
studier i humaniora och teologi och
presen[ation, bilagor S 54 A-8.

55. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studierektorsnätverket 2021 -05-07 och
studieadministratörsnätv erket 2021 -
05-03, bilagor S 55 A-8.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2021-05-24
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00

att uppdra åt utbildningsledaren att revidera förslaget
om Plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad
nivâ2022,med hänsyn till de kommentarer som
uppkom i diskussionen och föra det till
Fakultetsstyrelsen för beslut.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

På grund av arbetsmiljöproblem föreslår Sektionen
Student och utbildning en omorganisering av
Studieverkstaden och fakultetema har getts möjlighet att
yttra sig. Ett fiirslag till yttrande har tagits fram med
utgångspunkt bland annat i en diskussion i
studierektorsnätverket. HT-biblioteken, Institutionen för
utbildningsvetenskap, Filosofiska institutionen och
studievägledarnätverket har inkommit med yttranden.
Grundutbildningsnämnden ombeds diskutera förslaget.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget och uppdra åt
fakultetssekreteraren att fÌirdigställa yttrandet och föra
det till dekanus ftir beslut.

Punkten ftirklaras omedelbart justerad

Projektledaren Isak Hammar bekräftar att rapporten är
tryckt och har spridits till olika personer och nätverk.
Slutrapporteringen av projektet kommer att ske i slutet
av året så att lanseringen kan äga rum inom ramen för
projektet och lärdomar från arbetet kan samlas in. Under
våren och hösten planeras en rad aktiviteter, bland annat
ska en broschyr riktad till studenter tas fram till
terminsstarten och ett evenemang ska arrangeras i
december ftir att presentera rapporten i ett festligt
sammanhang. En samanställning av ytterligare insatser
och av Grundutbildningsnåimndens tankar kring
långsiktigt arbete utifrån alumnundersökningen
presenteras även.

Grundutbildningsnämnden är positiva till planerna kring
projektet och ser fram emot att följa arbetet.

HTS arbetar med att avsluta verksamhetsåret, att
avtacka förtroendevalda och att genomföra den Lunära
högtiden. Nya studentrepresentanter har valts till
Grundutbildningsnämnden och en ny ordftirande i
arbetsmarknadsutskottet har utsetts.

Studievägledamätverkets årliga internat har genomförts
i form av en digital konferensdag, då diskuterades bland
annat alumnrapporten, utveckling av Campus online och
metoder ftlr att förebygga studentavhopp.
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56. MEDDELANDEN

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2021-05-24
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Studierektorsnätverket och
studieadministratörsnätverket avrapporteras i bifogade
minnesanteckningar.

Ordföranden: Grundutbildningsinternatet genomförs
digitalt även i år under ftirmiddagama l0-11 juni.
Grundutbildningsnämnden är välkommen till första
dagen med tema interkulturell kompetens, då
undervisning i heterogena studentgrupper diskuteras.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att
samarbetet med LUCE om uppdragsutbildning vid HT
ska fortgå ytterligare ett år.
Projektet för implementering av anonyma salstentamina
har startats upp med Elisabet Göransson som
projektledare.
Skrivningsregler och allmänna instruktioner för Zoom-
övervakade tentor har fastställts vid SOL:s
institutionsstyrelse och kan användas som utgångspunkt
för andra institutioner eller gemensamma regler.

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har
beviljat medel för ytterligare platser till kurser på HT
och modersmålsundervisningen föreslås ñ permanenta
medel. Ett råd f<ir högskolepedagogiska frågor ska
startas som bland annat ska diskutera pedagogiska
kaniärvägar.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med
enstaka kommentarer.

Protokoll från universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2021 -03 -03,
Lunds universitets själwärdering för
Universitetskanslersämbetets
granskning av arbetet med breddad
rekrytering, Studentinlaga från Lunds
universitets studentkårer gällande
tematisk utvärdering av lärosätenas
arbete med breddad rekrytering.
bilagor $ 56 A-C.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

Håkansson Axel Lindberg


