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66. Utseende avjusteringsperson.

67. Fastställande av dagordning.

68. Val av vice ordftirande.

69. Föregående mötes protokoll.

70. Uppñljning av projektet
Betygskriterier vid HT-fakulteterna.

Foredragande : Lisa Hetherington,

fakul t e t s s e kr et er ar e.

Dnr STYR20l8/1305
Dnr STYR 2014/228

Rapport: Betygskriterier vid HT-
fakulteterna - uppftllj nin g 2021,
bilaga $ 70.

Emelie Olsson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
med tillägg av punkten val av vice ordftirande.

Den nya studentrepresentanten Elsa Crona välkomnas
till grundutbildningsnämnden.

Emelie Olsson, ny vice kårordfÌirande med

utbildningsansvar HTS, väljs till vice ordftirande i
grundutbildningsnämnden.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

HT-fakulteterna beslutade 2015 att infÌira
betygskriterier på samtliga kurser och ett projekt
startades ftir implementeringen.
Grundutbildningsnämnden har fätt ta del av en rapport
som dels ñljer upp kvalitetsdialogerna2}l9 dãr

betygskriterierna diskuterads och dels ftiljer upp

inftirandeprojektets mål och fakulteternas beslut. I
rapporten ftireslås åtgärder infÌir vidare arbete.

Nämnden ombeds ta ställning till resultaten och de

fÌlreslagna åtgåirderna.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att rapporten
utgör en värdefull översikt över implementeringens
historik och att de ftireslagna uppfüljningsinsatserna är

välavvägda och lämpliga.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom rapporten och de fiireslagna
uppfÌiljningsåtgärderna och uppdra åt ftiredragande
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7t Remiss: Revidering av
antagningsordning vid Lunds
universitet.

Föredragande : Lis a Hetherington,

fakul t et s s ekr eter are.

Dnr STYR 20211425

PM, remisskrivelse, ftirslag på ny
antagningsordning och nu gällande
antagningsordning, bilagor $ 71 A-D.

72. Riktlinjer ftir övervakad digital
examination på distans med stöd av
realtidsströmning.

Dnr STYR 202111685

PM, fiirslag på riktlinjer och SUHF:s
rekommendationer om digital
examination på distans, med stöd av

realtidsströmning, bilagor $ 72 A-C.

PROTOKOLL 2(3)
Datum: 2021-08-23
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 1.30

fakultetssekreterare att ftira rapporten vidare till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott ftir beslut om åtgärder.

Förslaget på reviderad antagningsordning innehåller
revideringar utifrån andra ftireskrifter,
ftirrydliganden och redaktionella uppdateringar.
Gr'.ünduitbildningsnämnden ombeds yttra sig övei
ftirslaget.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden har inga invändningar eller
synpunkter på remissen.

Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till ett

forslag på riktlinjer ftir digital examination på distans

med stöd av realtidsströmning. Nämnden ombeds också

ta ställning till om det ska vara möjligt att använda
examinationsformen vid fakulteterna även efter att

covid- I 9-restriktionerna upphör.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden ställer sig positiv till
examinationsformens fortsatta användning på

distanskurser samt på campuskurser vid såirskilda skäl (i
de fall då det gynnar studenterna och kan bidra till god

genomströmning). Examinationsformen används inom
ett fätal ämnen och kommer sannolikt inte att
implementeras i stor utsträckning vid fakulteterna. Valet
av examinationsform granskas i kursplaneprocessen av

handläggare och prodekan ftir att säkerstálla alt valet av

övervakad digital tentamen som examinationsform är

väl övervägt.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att riktlinjerna
ska revideras med ett tillägg i punkt 7 om vad som

gäller vid tekniska problem som inte orsakas av

lärosätet.

Grundutbildningsnämnden beslutar att ftireslå ftir
fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att tillåta övervakad digital examination på distans med

stöd av realtidsströmning vid HT-fakulteterna.
Examinationsformen ska framgå av kursplanen. HT-
fakulteternas Anvisningar þr kursplaner revideras med

en formulering gällande övervakad digital examination.

att i HT-fakulteternas Tilkimpningsþreskrifter þr
examination och examinatorerþr utbildning på
grundnivå och avancerad nivå fofidliga att beslut om

ftirändringar i examinationsformer für individuella
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73. RAPPORTER

74. MEDDELANDEN
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studenter (vid såirskilda skäl) kan och ska fattas av
examinator. Beslut om att i samråd med studentgruppen
fÌirändra examinationsform fih en hel kurs ska fattas av

prodekan efter anhållan från institutionen och hörande

av studentkår.

att fastståilla Riktlinjer Jbr övertakad digital
examination på distans med stöd av realtidsströmning
efter revidering med hänsyn till nämndens

kommentarer.

HTS: arbetar med novischperioden och att ftirbereda
infìir presentationer av kåren på nya kurser, både digitalt
och på campus.

Ordfiiranden: informerar om att den

universitetsgemensamma utbildningsnämnden tilldelat
HT-fakulteterna medel inom ramen für EUGLOH-
projektet, kurser som ges i studiechansen samt ftjr att

utveckla en uppdragsutbildning.

Distansundervisningen till ñljd av restriktionerna på

grund av covid-I9 gäller till den 1 november, d?irefter

ska vara möjligt aIf ätergâ till ordinarie undervisning.
Det råder fortfarande osäkerhet och det kommer att
finnas viss möjlighet att fortsätta med
distansundervisning även under sista delen av terminen.

Studierektorsnätverket, Studievägledarnätverket och
Studieadministratörsnätverket har ännu inte haft träffar
och det finns dåirftir inget att rapportera.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

Protokoll från universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2021 -06-1 6 och
nya universitetsgemensamma riktlinj er

ftir hantering av tillgodoråiknande av
utbildning på grundnivå och avancerad

nivå vid Lunds universitet (2021-06-
19), bilagor $ 74 A-8.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras
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