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g Arende Beslut

75. Utseende avjusteringsperson.

76. Fastställande av dagordning.

77. Föregående mötes protokoll.

78. RevideringavHT-fakulteternas
riktlinj er ftir examensarbeten.

Föredragande : Lis a Hetherington,

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

Dnr STYR202111863

PM, nu gällande riktlinjer für
examensarbeten vid HT-fakulteterna
och ftirslag pänyariktlinjer ftr
examensarbeten vid HT-fakulteterna,
bilaga S 78 A-C.

79. Projektplan ftir projektet anonymiserad
tentamensrättning vid HT-fakulteterna.

Föredragande : Karin Zackari,
utbildningsledare.

Dnr STYR202lll859

PM, protokollsutdrag AU 210505,
beslut om projektet och fÌirslag på
projekþlan, bilagor $ 8f A-C.

Marianna Smaragdi utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna'

Det har länge funnits ett behov av att revidera HT-
fakulteternas nu gällande riktlinjer für examensarbeten

som fastställdes 2009. Ett ftirslag, som lutar sig på

aktuella regler och syftar till att ge stöd till
institutionerna, har utarbetats av Kansli HT.

Ingående diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar att

att uppdra åt fakultetssekreteraren att revidera fiirslaget
utifrån diskussionen i nämnden och skicka forslaget på

remiss till institutionerna fìir att samla in kommentarer
inftir fortsatt beredning i grundutbildningsnämnden.

Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till
ftirslaget om projekçlan. Projektet ska stötta
institutionernai altta fram rutiner fiir att anonymiserad
tentamensrättning ska kunna genomftiras i enlighet med

de beslut som finns. Inom projekfet ska även en

utredning göras ftir att klarlägga forskning kring
anonymiserad rättning samt utreda ftirutsättningar fÌir
anonymiserad bedömning i andra examinationsformer
än salstentamen. Bedömningen är att det finnas ett

behov av en administratörsresurs under
infdrandeperioden fiir att stötta institutionernas
administratörer i arbetet.

Grundutbildningsnämnden beslutar
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80. Granskning av fÌirordnade av
examinatorer ftir vårtermin en 2021

Föredragande : Manuelq Ros sing,

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

Dnr U 2021/604

PM, Institutionemas beslut om
examinatorer HT 2021,
Institutionernas delegationsordningar i
de fall råitten att fatta beslut om
examinatorer har delegerats vid
institutionen och
Tillämpningsftireskrifter ftir
examination och examinatorer ftir
utbildning på grundnivå och avancerad

nivå, bilagor $ 79 A-D.

81. Revidering av HT-fakulteternas
tillämpningsftireskrift er fiir
examinatorer och examination.

Föredragande : Lísa Hetherington,

fa kul t e t s s e kr et er ar e.

Dnr STYR 202117865

PM, protokollsutdrag AU 210901,
beslut om revidering och ftirslag på

reviderade tillämpningsftireskrift er,

bilagor $ 80 A-C.

82. Redovisningavpedagogiskaprojekt
som beviljades medel 2020.

PROTOKOLL 2(4)
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att ståilla sig bakom ftirslaget till projektplan och ftira
den till fakultetsstyrelsen für beslut.

Grundutbildningsnämnden granskar varje termin
institutionernas fÌirordnanden av examinatorer.

Nämnden konstaterar att besluten har fattats i enlighet
med gällande ftireslaifter och har inga kommentarer att
lämna till institutionema.

Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till en

reviderad version av tillämpningsftireskrifterna for
examinatorer och examination som genomfiirts på grund

av fti,rändringar i andra styrdokument, beslut i
fakultetsstyrelsens arbetsutskott samt utifrån behov av

ftirtydliganden med anledning av frågor i verksamheten.

Ingående diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att utöver
ftireslagna ändringar bör det framgä av institutionernas
delegationsordning och/eller beslut om att ftirordna
examinatorer vilken funktion som beslutar om
tillgodoräknanden. Det bör ftrtydligas att en back-up
bör ftirordnas som examinator ftir varje delkurs. Det ska

framgä att betygskriterier ska publiceras på

lärplattformen och inte på hemsidorna.
Grundutbildningsnämnden vill se en tidsgräns på en

vecka fiir kompletteringar vid examination.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt fakultetssekreteraren att revidera ftirslaget
utifrån diskussionen i nåimnden och ftira förslaget till
studierektorsnätverket fiir att samla in kommentarer
infiir fortsatt beredning i grundutbildningsnämnden.

Grundutbildningsnämnden har fått t¿ del av

redovisningar fran de åtø projekt som

beviljades medel i AU i slutet av oktober 2020 for
utveckling av utbildning, undervisning och pedagogik
på aktuella kurser och program.

Dnr V 202011925
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Grundutbildningsnämnden ombeds ge en kort
återkoppling till respektive projekt och
bedöma om redovisningarna behöver kompletteras.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att utse en arbetsgrupp bestående av Elsa Crona,
Marianna Smaragdi, Sara Håkansson och Manuela
Rossing som ska bereda ett fìirslag som presenteras fiir
grundutbildningsnämnden vid nästa sammanträde.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att bordlägga ärendet.

HTS: ska utse studentrepresentanter till olika poster och
till studentråden. Novisch-perioden var uppskattad och

är nu avslutad. Kåren ser fram emot fler akfiviteter på

plats som bidrar till en positiv miljö och stämning.

Studierekforsnätverket: på månadens träff diskuterades

bland annat särskilda skäl ftir onlineundervisning efter I
november, Studieverkstaden samt den psykosociala

studentenkäten.

Studievägledamätverket: träffades i september och
många rapporterade om en hög arbetsbelastning innan
och efter terminsstart. Nätverket fortsätter med online
aktiviteter via Campus Online. Den nya modulen "Dina
studier" i Canvas som hänvisar studenterna till
stödverksamheter har fätt positiv respons.

Studieadministratörsnätverket: diskuterade på sin traff
framfiir allt inftirandet av anonymiserad
tentamensrättning. Schemat fÌir period 3-4 åir publicerat
och ska spridas.

Utskickade meddelanden läggs till handlingama.

PM, utlysning av projektmedel fÌir
utveckling av digital undervisning och
pedagogik 2020 och
projektredovisningar, bilagor $ 82 A-
c.

83. Diskussion om fokusfrågor for 2022
inftir framtagandet av
grundutbildningsnämndens
verksamhetsplan.

PM, fiirslag och HT-fakulteternas
strategisk plan 2019-2024, bilagor $
83 A-C.

84. RAPPORTER

85. MEDDELANDEN

Minnesanteckningar
grundutbi ldni ngsinternat 202 l,
Protokoll från universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2021 -05-19 och
Uppñljning av humanistiska och
teologiska fakulteternas
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kvalitetsdialoger fÌir utbildning på
grundnivå och avancera d niv ä 2021,
bilagor $ 85 A-8.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

Sara Hfüansson
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Marianna


