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g Ärende Beslut

186. Utseende av justeringsperson.

187. Fastställande av dagordning.

f 88. Föregående mötes protokoll.

f 89. Val av vice ordfÌirande.

190. Inrättande av specialisering inom
huvudområde.

Dnr U 20221543

Foredragande: Lisa
Hetherington,
kvalitetssamordnare.

Anton Skäppegård utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
med tillägget av punkten Övrigt.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Johanna Kaspersson utses till vice ordftirande i
grundutbildningsnämnden.

Grundutbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig
över anhållan från Språk- och litteraturcentrum om att
inrãtia en inriktning mot svenska som andraspråk inom
ramen ftir masterprogrammet i språk- och

språkvetenskap. Inrättandet av en ny inriktning innebåir

även att en ny specialisering inom huvudområdet
skapas. Grundutbildningsnämnden bereder anhållan
innan beslut fattas i Fakultetsstyrelsen.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden är positiv till inriktningen
och har enstaka kommentarer till anhållan och ftirslaget
till ny utbildningsplan.

PM, anhållan om inrättande av ny
inriktning i masterprogrammet i språk
och språkvetenskap, protokollsutdrag
SOL:s institutionsstyrelse, $ 48, 2022-
05-19, plan ftir måluppfullelse och
progression, ny utbildningsplan,
gällande utbildningsplan, bilagor $
190 A-F.

Grundutbildningsnämnden beslutar
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l9l, Redovisningar pedagogiska projekt
som beviljades medel 2021.

Dnr V 202011925

PM, utlysning av projektmedel fiir
utveckling av undervisning och
pedagogik 2021, ansökningar och
redovisningar bilagor $ 191 A-H.

192. Ansökningar pedagogiska projekt,
andra omgån9en2022.

Dnr V 2021/2333

PM, aktuell utlysning av projektmedel
fìir utveckling av undervisning och
pedagogik 2022, en översikt över
ansökningar och kriterier och
ansökningar, bilagor $ 192, A-J.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2022-08-30
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 1.30

att anhållan, efter revidering enliS nämndens
kommentarer, ska ftiras till Fakultetsstyrelsen ftir beslut.

Grundutbildningsnämnden har Ëtt ta del av
redovisningar från de tre projekt som
beviljades medel i AU den 14 april 2021 for utveckling
av utbildning, undervisning och pedagogik på aktuella
kurser och program. Grundutbildningsnämnden ombeds
ge en kort återkoppling till respektive projekt och
bedöma om redovisningarna behöver kompletteras.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konst¿terar att det inom de

pedagogiska projekten i vissa fall sker kursutveckling
som kräver revidering av kursplaner. En hänvisning till
rutiner ftir kursplaneändringar bör inkluderas i framtida
utlysningar. Grundutbildningsnämnden konstaterar även
vikten av att lärare ersätts med vikarier eller att tjänster
utökas om medel beviljas och att det ska informeras om
det i studierektorsnätverket. Redovisningarna visar att
värdefullt pedagogiskt arbete genomftirts i projekten
och den högskolepedagogiska konferensen är ett bra
tillftille att sprida erfarenheterna.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ge fakultetssekreteraren i uppdrag att fÌira nämndens
återkoppling till projekten.

HT- fakulteterna utlyste 2022-0 5 - I I proj ektmedel ftir
utveckling av undervisning och pedagogik på aktuella
kurser och program eller ftir pedagogiskt mentorskap
eller ftir utveckling av former ftir spridning av goda
pedagogiska praktiker. Sista ansökningsdagen var den
15 augusti och 8 ansökningar har inkommit.
Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till
ansökningarna och ta fram ett ftirslag till Dekanus inffir
beslut om tilldelning.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det är positivt
med flera nya ansökningar och att projekten kan leda till
viktigt pedagogiskt utvecklingsarbete i respektive miljö
men även ftlr fakultetema på en övergripande nivå.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ffireslå ftir Dekanus att besluta om tilldelning av
medel enligt ftiljande:

- SOL, Språkkonsulþrogrammet: "Filmer om att skriva
med stöd av källor på Språkkonsultprogrammet", 8l
644kr.
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193. Budgetäskanden ftir 2023.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2022-08-30
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 1.30

- Historiska institutionen, Historia: "Teori och metod i
praktiken", 100 000 kr.

- SOL, Litteraturvetenskap: "Batn- och

ungdomslitteratur i en barnkulturell kontext: vägar till
flerdisciplinära samarbeten och utomakademisk
samverkan i undervisning",ll2 004 kr.

- SOL, Filmvetenskap: "Skrivande - progression inom
generella kompetenser", 1 50 000 kr.

- CTR, Religionshistoria och Islamologi: "Films for
educational use within History of Religions and Islamic
Studies", 165 980 kr.

- SOL, Engelska, Projekt l: "Pedagogisktprojekt
rörande doktoranders pedagogiska meritering", 91 480
kr.

- SOL, Engelska, Projekt 2: "Pedagogiskt pilotprojekt
rörande mentorskap inom handledning och examination
av kandidatuppsatser", 150 095 kÌ.

- SOL, Europastudier och Öst- och
Centraleuropakunskap: "Pedagogiskt mentorskap i Öst-
och Centraleuropakunskap", 64 800 kr. Ansökan bör
godkännas med villkoret att mentorn i redovisningen
specificerar hur mentorns timmar använts i projektet.

Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till
fiireslagna budgetsäskanden gällande projektmedel für
utveckling av undervisning och pedagogik,
kompetensutveckling ftir adjunkter, medel lor en

samordnare av marknadsfÌiring av masterprogrammen,
medel fÌir ett projekt ftir att utveckla
ftirvaltningsorganisationen ftir utbildnings-
administrationen vid HT-fakulteterna, medel ftir
programkonferenser med masterprogrammen och ftir att
arvodera externa kritiska vänner som ska delta i
kvalitetsdialo gerna 2023 .

Diskussion

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom de ft)reslagna äskandena och uppdra
åt fakultetssekreteraren att efter mindre revideringar
ftira äskandena vidare i budgetprocessen fiir 2023.

HTS har ett nytt presidium, ordftirande är Linnea
Landegren, vice ordfìirande med studiesocialt ansvar är
Lotta Flink och vice kårordfìirande med
utbildningsansvar är Johanna Kaspersson.
Novischperioden sätter igång och platserna är frllda.
Kursintroduktioner genomftirs och kåren arbetar fÌir aff
ñ studentrepresentanter i alla råd och beslutande organ.

PM och fìirslag till äskanden bilagor $
193, A-G.

I94. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studievägledarinternat, 2-3 maj 2022,
bilaga $ 194.
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r95. MEDDELANDEN

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2022-08-30
Sammanträdestid: kl. 09.00-l 1.30

Studievägl edamätverket : i anteckningarna från
internatet i maj beskrivs arbetet med en
kompetensportfÌilj ftir studenterna där de ska kunna
samla sina meriter från studietiden på HT. Initiativet är
välkomnat och kopplar tydligt an till fakulteternas
arbete med att kommunicera HT-studenternas
kompetenser samt till temat für kvalitetsarbetet2D23.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med
enstaka kommentarer.

Grundutbildningsnämnden beslutar att flytta
sammanträdet i oktober från tisdagen den 25 till
måndagen den24 oktober.

Anton Skäppegård

Protokoll från universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2022-0 5 -03,
rapport från SI verksamheten med
komplettering gällande ämnen och
åldrar som grundutbildningsnämnden
efterfrågat och beslut om HT-
fakr¡lteternas systematiska arbete mecl

studenternas psykosociala studiemiljö,
2022-06-22, bilagor $ 195 A-C.

196. Övrigt

Vid protokollet
tlt' /
t, l/\''L'n

Manuela Rossing

Justeras

Sara Håkansson


