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Anna Burstedt
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Manuela Rossing
KarinZackari
Cristine Sarrimo
Alexandra Hertz

Viktoria Hörnlund
Fredrik Eriksson

g Ärende Beslut

ll7. Utseende av justeringsperson.

118. Fastställande av dagordning.

ll9. Föregående mötes protokoll.

120. Inrättandeprövning av
kandidatprogram i litteraturvetenskap.

F öredragande : Lisa Hetlterington,
kvalitetssamordnare.

Dnr U 20211792

PM och underlag för
inrättandeprövning av
kandidatprogram i litteraturvetenskap,
Utbildningsplan för kandidatprogram i
litteraturvetenskap och Riktlinjer och
handläggnin gsordnin g för inrättande,
revidering och avveckling av
examensgrundande utbildning på

grundnivå och avancerad nivå, bilagor
s 120 A-D.

Anton Skäppegård utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Grundutbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet
den202l-11-09 att ställa sig bakom anhållan om
inrättandeprövning av kandidatprogrammet i
litteraturvetenskap. Fakultetsstyrelsens arbetsutskott
beslutade den202l-ll-24 att stârta en

inrättandeprövning av programmet. Den
universitets gemensamma utbildningsnämnden
behandf ade föranmälan den 2021 -12- I 5. Den formella
inrättandeprocessen inleds därmed och
grundutbi ldni ngsnämnden ombeds kvalitets granska
underlaget för inrättandeprövning av programmet.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden är positiv till underlaget och
konstaterar att beskrivningen av bland annat
progressionen i programmet, arbetslivsanknytnin g och
stödverksamheterna är utmärkt.

Grundutbildningsnämnden besl utar

att föra underlaget för inrättandeprövning, efter
redaktionella ändrin gar utifrån
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l2l. Lägesrapport om samarbetet mellan
LUCE och HT-fakulteterna om
uppdragsutbildning.

Föredragande : Alexandra Hertz,
representant Jör avdelning þr
upp drag sutbildning ( LU C E ) .

Akti vitetsplan 2021 12022 samarbete
mellan LUCE och HT-fakulteterna,
fastställd i AU, bilaga $ 121.

122, Lägesrapport från HT-biblioteken

F öredragande : Viktoria Hörnlund,
b ibliote ks c hef o c lt F r e drik Er iks so n

bibliote kar ie v id HT- b ib liot e ke n.
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grundutbildningsnämndens kommentarer, till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott för beslut.

Inför läsåret 2012I uppràttades ett avtal mellan Lunds
universitets avdelning for uppdragsutbildning (LUCE)
och HT-fakulteterna genom vilket en medarbetare från
LUCE, Alexandra Hertz,engagerades pâ25Vo för att
utveckla HT-fakulteternas arbete med
uppdragsutbildningar. Fakultetsstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2021-05-05 att förlänga samarbetet med

LUCE till och med maj 2022 och att revidera
aktivitetsplanen.

Alexandra Hertz informerar om LUCE:s uppdrag, syftet
med samarbetet och om statusen på aktiviteterna i
aktivitetsplanen. Bland annat har ett samarbete om
uppdragsutbildningar initierats med SOL, Historiska
institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper.
Riktlinjer för uppdragsutbildning vid HT ska tas fram,
med vägledning kring processen att ta fram en

uppdragsutbildning. Dessutom ska beställare av
uppdragsutbildning och potentiella avnämare bjudas in
för en workshop om behov och nya möjligheter för
samarbeten. Efter att satsningen avslutats i vår ska en

slutrapport presenteras i grundutbildningsnämnden.

HT-biblioteken bjuds varje år in till grundutbildnings-
nämnden för att ge en lägesrapport från verksamheten
Vid förra besöket i december 2020 var bibliotekens
verksamhet i stor utsträckning påverkad av pandemin.

Det gäller även i nuläget, men det finns rutiner, vana
och en trygghet i relation till digital undervisning.
Många lärdomar har gjorts som kommer att
implementeras i den ordinarie verksamheten.

Integreringen av biblioteken, inom ämnena och på

fakultetsnivå, är ett pågående utvecklingsarbete. Mycket
har hänt inom ämnena där undervisningsplaner används

för planering och kommunikation, men samarbetet
mellan ämnesbibliotekarier och ämnena varierar
fortfarande. Att synliggöra hur biblioteken kan bidra till
måluppfyllelse av lärandemålen är en viktig väg framåt.
Insatser har gjorts för att integrera biblioteken på en

fakultetsgemensam nivå, bland annat genom att
biblioteken finns representerade i
studierektorsnätverket, genomförandet av en workshop
med studievägledarnätverket och ett pågående

samarbete kring utvecklingen av Språk- och skrivstöd
vid HT. Biblioteken ska involveras i revideringen av

riktlinjer för examensarbeten och samarbetet med

biblioteken ska beskrivas i underlagen vid inrättande av

nya utbildningar. Dessutom ska en uppfóljningsåtgard
från kvalitetsdialogerna frân 2021 genomföras under
året i form av en workshop med goda exempel på
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I23. RAPPORTER

Minnesanteckningar
Studierektorsnätverket 2021 -12-02,
Studievägledarnätverket 2021 - 12-08
och Studieadmini stratörsnätverket
2021-ll-22,bilagor $ L23 A-C.

I24. MEDDELANDEN

V erksamhet splan 2022 för HT-
fakulteternas grundutbildni ngsnämnd,
fastställd, Protokoll från
universitets gemensamma

utbildningsnämnden 2021-09-08, 2021 -

l0-13 och 2021-l l-17 samt
Minnesanteckni n gar från PedSamIT

2021 - 12-07 och Minnesantecknin gar

från referensgruppen för
studieadministrativa system vid LU
2021-12-06, bilagor $ 124 A-F.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras
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fungerande integrering mellan olika ämnen och
ämnesbibliotekarier.

HTS: genomför i nuläget större delar av verksamheten
på distans. Novischperioden kommer att påverkas av
restriktionerna och det planeras för digitala aktiviteter.
Bland studenterna som hör av sig till kåren finns både

de som är missnöjda med omläggningen till
distansundervisning och de som uppskattar att
undervisningen genomförs på distans.

Ordföranden: meddelar att en seminarieserie för
anställda om.jämställdhet, lika villkor och mångfald ska

anordnas under 2022. Vicedekanen Olof Sundin
kommer till grundutbildningsnämnden i mars

tillsammans med arbetsmiljösamordnaren Isabella
Grujoska för att diskutera Lunds universitets nya plan

för jämställdhet och lika villkor.

Studierektorsnätverket. Studieadministratörsnätverket
och Studievägledarnätverket: avrapporteras med
utskickade minnesanteckni ngar.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med
enstaka kommentarer.

,4.n tun S
Sara Håkansson Anton Skäppegård


