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ô Ärende Beslut

86. Utseendeavjusteringsperson.

87. Fastst?illande av dagordning.

88. Föregående mötes protokoll.

89. Datum fìir sammanträden vårterminen
2022.

Förslag, bitaga $ 89.

90. Revidering av HT-fakulteternas
tillämpningsftireskrifter fìir
examinatorer och examination

Föredragande : Lis a Hetherington,
kvalitetssamordnare.

Dnr STYR 2021/1865

PM och ftirslag på reviderade
tillämpningsftireskrifter ftir
examinatorer och examination,
bilagor S 90 A-8.

Elsa Crona utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att vårens sammanträden äger rum tisdagar kl.9-12
ftiljande datum:
I 8 januari
8 februari
8 mars
5 april
l0 maj
7 juni

Grundutbildningsnämnden diskuterade ftirslaget på

revidering i augusti och synpunkter inhämtades från
studierektorsnätverket i okfober. Studierektorsnätverket
diskuterade framftir allt stycket om kompletteringar och
restnoteringar.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att ett tillägg bör
göras dåir det framgår att möjligheten att komplettera en
examination inom 7 dagar gäller från det att studenten
meddelats om behovet av komplettering.

Grundutbildningsnämnden konstaterar även aff frågan
om tekniska lösningar ftir att intermittenta lärare ska
kunna attestera i Ladok är under hantering på central
nivå och bör bevakas.
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91. Revidering av HT-fakulteternas
riktlinjer ftir kursvåirderingar och
kursutvärdering.

Föredragande : Lis a Hetherington,
kvalitetssamordnare.

Dnr STYR 2021/2100

PM, fìirslag på Riktlinjer für
kursvärderingar och kursutvåirdering
på grundnivå och avancerad nivå vid
HT-fakulteterna, allmänna råd ftir
kursvärderingar och kursutvåirdering
vid Lunds universitet och nu gällande
fÌireskrifter ftir kursvåirderingar och
kursutvärdering på grundnivå och
avancerad nivå vid HT-fakulteterna,
bilagor $ 91 A-D.

92 Redovisning av pedagogiska projekt
som beviljades medel 2020 -
återkoppling.

Dnr V 202011925

PM och arbetsgruppens fÌirslag på
återkoppling, bilagor $ 92.

93. Utlysning av medel fÌir "Collaborative
Online International Learning" vid
HT-fakulteterna.

Dnr V 2021/2755

PM, rektorsbeslut: Anvisning av
utvecklingsmedel fìir Collaborative
Online lnternational Learning och

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2021-10-19
Sammanträdestid: kl. 09.00-l 1.20

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom ftirslaget till reviderade
Tilldmpningsrt)r e s kr ifter þr ex amination och
examinatorer f0r utbildning på grundnivå och
avancerad nivå med tillägget och uppdra åt Lisa
Hetherington att fÌlra fìirslaget till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott ftir fastställandebeslut.

Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till ett
fürslag på revidering av riktlinjer ftir kursvärderingar
och kursutvärdering med utgångspunkt i att HT-
fakulteternas riktlinjer ska harmoniera med de nyligen
fastställda allmänna råden ftir kursvärderingar och
kursutvåirdering vid Lunds universitet.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att ett tillägg bör
göras i stycket om återkoppling så att det framgår att
återkopplingen sker genom att kursutvärderingen hålls
tillgängligt ftir berörda studenter via lämpliga
informationskanaler, exempelvis via e-post,
lärplattformar, kurssidor och/eller annat, i linje med
Lunds universitets allmänna råd.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom fÌirslaget med tillägget och uppdra
åt Lisa Hetherington att ftira ftirslaget till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott ftir fastställandebeslut.

Grundutbildningsnämnden fick på sammanträdet
den27 september ta del av projektredovisningarna från
de ätta projekt som beviljades medel i AU i slutet av
oktober 2020 och beslutade att utse en arbetsgrupp som
skulle ta fram ett ftirslag på återkoppling till respektive
projekt och bedöma om redovisningarna behöver
kompletteras.

Grundutbildningsnämnden beslutar

rtt ställa sig bakom ftirslaget och uppdra åt
fakultetssekreteraren att fürmedla nämndens
återkoppling till projektansvariga ftir respektive projekt.

Rektor har beslutat att ft)rdela 50 000 kr till HT-
fakulteterna ftir att stimulera till
utveckling av "Collaborative Online International
Learning", COIL. Syftet med satsningen är att
uppmuntra till virtuell mobilitet ftjr att
utforska andra sätt till internationalisering än genom
resande. Dessa medel utlystes vid HT-fakulteterna den
30 september. Grundutbildningsnämnden ombeds utse
en arbetsgrupp som kan bereda ett ftirslag till beslut och
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utlysning av medel ftir "Collaborative
Online International Learning" vid
HT-fakulteterna, bilagor S 93 A-C.

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

PM, ftirslag och HT-fakulteternas
strategisk plan 2019-2024, bilagor $
94 A-C,

95. RAPPORTER

Minnesanteckningar
Studierektorsnätverket 2021 -09 -09,
Studievägledarnätverket 2021 -09 - I 5,
och Studieadministratörsnätverket
2021-09-20, bilagor S 95 A-8.

96. MEDDELANDEN

Fastställda Riktlinjer ftir övervakad
digital examination på distans med stöd
av realtidsströmning, bilaga $ 96.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2021-10-19
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 1.20

eventuellt rangordna inkomna ansökningar infor ett
dekanbeslut.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att utse en arbetsgrupp bestående av nämndens
ordftirande och sekreterare samt ledamöterna Anton
Skäppegård och David Alm.

Förslaget på verksamhetsplan lor 2022 diskuteras och
nämnden konstaterar att bevakning och uppftiljning av
piloþrojektet fÌir infiirandet av CIM (Certificate of
International Merits) ska inkluderas i
verksamhetsplanen. En reviderad version av
verksamhetsplanen ska diskuteras ytterligare i samband
med sammanträdet i december och därefter faststZillas.

HTS: har beslutat att genomfüra sammanträden i
fullmäktige på plats framöver med ftirhoppning om att
fler fusiska möten ska bidra till ökad gemenskap och
goda diskussioner.

Studierektorsnätverket: diskuterade på nätverksträffen i
oktober bland annat hur goda pedagogiska praktiker
från kvalitetsdialogerna kan spridas mellan olika
utbildningsmiljöer.

Studievägledarnätverket: genomftirde på nätverkshäffen
i oktober en uppftiljning från årets kvalitetsdialoger i
form av en diskussion om hur studievägledarna kan
arbeta ftlr likv?irdig tillgång till stödverksamheterna och
nå ut med stöd till olika grupper.
I november genomlors den årliga studie- och
yrkesvägledarkonferensen och deltagare från hela landet
har anmält sig till den digitala konferensen.

Studieadministratörsnätverket: se bifogade
anteckningar.

Ordftiranden: informerar om att den
universitetsgemensamma utbildningsnämnden har
diskuterat ett ftirslag på att skapa en central
tentamensservice ftir hela universitetet. Tidsplanen är
ännu oklar men det skulle innebåira stora fürändringar i
hanteringen av salstentamen vid HT. Utöver det
diskuterades bland annat formen ftir framtida
Studentbaromehar vid LU.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med
redaktionella kommentarer.
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PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2021-10-19
Sammanträdestid: kl. 09.00-l 1.20
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