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ô Arende Beslut

197.

198.

199.

200.

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll.

Datum ftir sammanträden vårterminen
2023.

Förslag, bilaga $ 200.

Marianna Smaragdi utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att vårens sammanträden äger rum ftiljande datum:

Tisdagar kl.9-12
24 januari
21 februari
28 mars
25 april
23 maj
13 juni

201. Granskning av ftirordnade av
examinatorer fiir höstterminen
2022.

Grundutbildningsnämnden granskar varje termin att

beslut om examinatorer har fattats på korrekt sätt enligt
gällande ftireskrifter. Beslut om ftirordnanden och

ftirteckningar över höstterminens examinatorer har

inkommit från samtliga institutioner.

Diskussion.

Nämnden konstaterar ail alla examinatorer har

ftirordnats i tid utom vid en institution, en avdelning och

ftir enskilda sommarkurser som planerades efter att

beslutet om vårens ftirordnanden fattades. Beslut om

ftirordnanden ftir några sommarkurser som saknades har
inkommit och en institution ombes inkomma med beslut
i efterhand.

Dnr U 20221502

Föredragande: Manuelq
Ro s s ing, fakultet s s ekreterare.

PM, institutionernas beslut om
examinatorer ht2022,
Tillämpningsftireskrift er ftir
examination och examinatorer ftir
utbildning på grundnivå och avancerad

nivå och institutionernas
delegationsordningar i de fall rätten att

fatta beslut om examinatorer har
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delegerats vid institutionen, bilagor $
201A-K.

202. Kvalitetsdialoger fÌir utbildning på
grundnivå och avancerad niv à 2023 :

Utbildningens relevans.

Dnr STYR 2022/1938

Föredragande: Carita
Lundmark, utb ildnings le dare.

PM, ftirslag till frågebatteri oeh fÌirslag
till beskrivning av arbetsgång och
ansvarsftirdelning für
kvalitetsdialogerna på grundnivå och
avancerad nivå.
bilagor S 202 A-C.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2022-10-04
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 1.00

Rutinerna ftir rektorsbeslut om tilldelning av medel für
sommarkurser kommer att ändras så att beslut fattas
med framfiirhållning, men nämnden konstaterade att en
påminnelse om att fiirordna examinatorer till
sommarkursema bör skickas ut i maj.

Det ska ftirtydligas hur rutinen ftir kompletterande
ftirordnanden bör se ut och vad som gäller vid beslut om
byte av examinator.

S ekreteraren ftirmedlar nämndens kommentarer till
berörda institutioner.

Kvalitetsarbetet fÌir utbildning på grundnivå och
avancerad nivà2023 går under temat utbildningens
relevans och svarar mot kriteriet "att utbildningen ska
vara relevant ftir studenterna samt svara mot samhällets
behov" i
Lunds universitets policy ftir kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling. InfÌir kvalitetsdialogerna som äger
rum i mars 2023 ombeds institutionernaaltta fram ett
underlag., Grundutbildningsnämnden ombeds
kommentera på fÌirslaget till frågorna som ska besvaras i
underlaget samt på beskrivningen av arbetsgång och
ansvarsftirdelning som tagits fram till stöd ftir
institutionernas interna arbete.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden fÌireslår enstaka
redaktionella ändringar i frågorna och beskrivningen av
arbetsgången.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att gå vidare
med fürslaget med hänsyn till de kommentarer som
uppkommit i diskussionen.

Syftet med rikflinjerna är aft ge vägledning ftir
framtagandet av uppdragsutbildning. Förslaget
behandlades i grundutbildningsnämnden i april, efter
beredning i studierektorsnätverket i j anuari. Riktlinj erna
behandlades därefter vid ledningsrådets möte i augusti
och ledningsrådet ställde sig bakom ftirslaget.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att med redaktionella ändringar fora Riktlinjer þr
uppdr agsutb ildning v id HT-fakulteterna till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott fìir fastställande.

203, Riktlinjer ftir uppdragsutbildning vid
HT-fakulteterna.

Dnr STYR 202011282

PM och ftirslag på riktlinjer, bilagor $
203, A-8.
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204. Beslut om medel ftir adjunkters
komp etensutv e ckling 2022.

PM, ansökan och utlysning, bilagor $
204, A-C.

205. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studievägledarnätverket 2022-09 -1 4
och minnesanteckningar
studierektorsnätverket 2022-09-1 5,

bilagor $ 205 A-8.

206. MEDDELANDEN

Rektors beslut om uppdrag att
genomftira projekt om sammanhållen
högskolepedagogisk
kompetensutveckling och pedagogisk
meriteringsväg, dekanbeslut om
ytterligare tilldelning av projektmedel
ftir utveckling av undervisning och
pedagogik 2022 och ftirslag till
grundutbildningsnämndens
återkoppling på projektredovisningar av
pedagogiska projekt 2021, bilagor $
206 

^-C.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2022-10-04
Sammanträdestid: kl. 09.00-l 1.00

HT-fakulteterna utlyste i november 2021 medel ftir
adjunkters kompetensutveckling med tre
ansökningsomgångar under 2022. I den tredje
ansökningsomgången har en ansökan inkommit.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att ansökan bör
kompletteras med några uppgifter och att ansökan bör
beviljas med dessa fürtydliganden.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt sekreteraren att begära en komplettering
och därefter ftira ansökan till Dekanus ftir beslut.

HTS har i verksamhetsplanen valt att prioritera fragan
om att återetablera studentråden. Extra medel har avsatts
i budgeten, en arbetsgrupp har startat och ett
studentrådsmingel ska arrangeras ftir att öka
engagemanget och deltagandet.

Studievägledarnätverket har haft en träffdär sökhyck,
registreringar och närvaro samt andra aktuella frågor
kopplat till terminsstarten har diskuterats.
Studenthälsans nya arbetsmiljösamordnare var på plats

och presenterades sitt uppdrag. Kom-igang-timmen,
vars syfte är att stötta studenter med studieteknik ftir att
undvika prokrastinering, ska startas upp igen.

Studierektorsnätverket har haft en träff där
terminsstarten diskuterades och där frågorna som
institutionerna ska besvara inftjr kvalitetsdialogerna
2023 bereddes.

Studieadministratörsnätverket har haft en träff med
fokus på rutiner vid beslut om riktat pedagogiskt stöd.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med
enstaka kommentarer.
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Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

Sara
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