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6 Ärende Beslut

217. Utseendeavjusteringsperson.

218. Fastställande av dagordning.

219. Föregående mötes protokoll.

220. Uppftiljning av rapporten Humanistisk
kunskap och kompetens.

Dnr STYR 202212465

Föredragande: Isak Hammar,
koordinator.

PM, bilaga $ 2.

David Alm utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Enligt grundutbildningsnämndens verksamhetsplan ska

rapporten ftiljas upp och ftirslag på fortsatt arbete med
aktiviteter ftir att synliggöra humanioras relevans ska tas

fram. En sammanställning av arbetet och aktiviteter som

genomftirts under 2022 presenteras.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att våirdefulla
insatser genomftirts under året. Med utgångspunkt i
ftirslag på uppftiljningsinsatser som diskuterades i
december fiirra året konstaterar nämnden att frågan om
alumnverksamheten bör prioriteras i arbetet framåt.
Arbetet med alumner ser olika ut vid de olika
institutionerna och ftirutsättningarna ?ir skilda. Att lyfta
fram goda exempel och stötta institutionerna i arbetet
med alumner kan leda till ökad kontakt med
arbetsmarknaden och bidra till kunskap om humanioras
relevans hos arbetsgivare, alumner och studenter.
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22t Anhållan om inrättandeprövning
av masterprogram i retorik.

DnrU 20221772

Föredragande: Lisa
Hetherington,
kvalitetssamordnare.

PM, Institutionens anhållan,
Protokollsutdrag från
institutionsstyrelsen och Riktlinjer och
handläggningsordning ftir inrättande,
revidering och avveckling av
examensgrundande utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, bilagor
$ 221 A-D.

222. Avveckling av huvudområdet Teaterns
teori och praktik (TTP) vid SOL.

Dnr U 20221724

Föredragande: Lisa
Hetherington,
kvalìtetssamordnare.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2022-11-22
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00

Ett ytterligare ftirslag om att utlysa medel vid
fakulteterna ftir att uppmuntra till tredje uppgiften och
kommunicera humanioras relevans till allmänheten ska
presenteras für vicedekanen ftir samverkan, Olof Sundin.

Grundutbildningsnämnden bes lutar

att ge i uppdrag till referensgruppen som startats fìir att
arbeta med frågorna att under vårterminen 2023, utifrän
cn inventering och resultaten från kvalitetsdialogerna
samt med inspiration från andra fakulteter och lärosäten,
utarbeta ett ftirslag på hur en framgångsrik
alumnverksamhet kan bedrivas vid HT- fakulteternas
institutioner och identifiera vilket stöd som behövs på
fakultetsgemensam nivå.

att ge i uppdrag till Isak Hammar att i samråd med
ordftirande Sara Håkansson och referensgruppen ta fram
och presentera ftirslag på humanistiska kurspaket fÌir
HT:s ledningsråd. Kurspaketet ska ftirhålla sig till redan
existerande kurser i praktik, projektledning och
entreprenörskap.

Grundutbildningsnämnden ombeds granska anhållan om
inrättandeprövning. Efter granskningen fattar
fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslut om att starta en

inrätúandeprocess och en füranmälan skickas till
universitetets gemensamma utbildningsnämnd.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden ställer sig positiv till ftirslaget
om att inrätta ett masterprog¡am i retorik.
Grundutbildningsnämnden fÌireslår ftirtydliganden i
relation till syftet och arbetsmarknadsperspektivet,
studievägledning vid utb¡e, de ekonomiska
ftirutsättningarna, lärarkapaciteten och programmets
namn.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att med revideringar utifrån nämndens kommentarer fìira
anhållan om inrättandeprövning till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott for beslut.

Språk- och litteraturcentrum har anhållit om att avveckla
huvudområdet Teaterns teori och praktik, som en
konsekvens av att Teaterhögskolan i Malmö beslutat att
avveckla det samarbete som möjliggiort utbildningen.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar att ffireslå
fakultetsstyrelsens arbetsutskott att besluta
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PM, Protokollsutdrag från SOL:s att avveckla huvudområdet Teaterns teori och praktik,
institutionsstyrelse, Anhållan om
avveckling av huvudområdet Teaterns att studenter har rätt att slutfiira sina studier på kurserna i
teori och praktik (TTP), Utfasning av TTP minst ett år efter att kurserna avslutats. Examination

utbildningssamarbetet och kan erbjudas därefter om särskilda skäl ftireligger och

Protokollsutdrag från Teaterhögskolans fÌirutsatt att institutionen kan tillhandahålla examinator.

institutionsstyrelse.
bilagor $ 222 A-8.

223. Studenterspersonuppgiftsbehandling. I samband med revideringen av HT-fakulteternas
riktlinjer ftir examensarbeten gav
grundutbildningsnämnden fakultetsarkivarien i uppdrag

att utreda frågeställningar kring hantering och bevarande

av studenters forskningsdata (2022-02-08, $ 1 29).
PM, bilaga $ 223.

Frågan rör bland annat ansvar och laglig grund ftir
hantering av forskningsdata med personuppgifter samt

hantering, och eventuellt bevarande, av data. Vad som
gäller behöver klargöras bland annat ftir att ge

vägledning till handledare och studenter.

Ingående diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar alt frãgan'àr
komplex och kräver en omfattande utredning på nationell
eller universitetsgemensam nivå.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ge ordftiranden i uppdrag att tillsammans med
dataskyddsamordnare Maria Hedberg lyfta frågan till
prorektor med ansvar flor grundutbildning och fìireslå en

universitetsgemensam utredning ftir vägledning i frågan.

Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbildningsnämnden

Föredragande : Mikqel Falk,

.fakultetsarkivarie.

224. Revidering av Huvudområden och
examensbencimningar vid HT-

fakulteterna

Dnr STYR 202212164

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2022-ll-22
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Förteckningen över huvudområden och
examensbenämningar vid HT-fakulteterna revideras
löpande som konsekvens av beslut och forändring i
utbudet. Med utgångspunkt i en rad beslut ombeds
nämnden granska ftirteckningen inftjr fastställande av

den reviderade versionen i fakultetsstyrelsens
arbetsutskott.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att med redaklionella ändringar fÌira ftirteckningen till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott lor beslut.

PM, Förslag till reviderad
huvudområdesftirteckning, Beslut i
fakultetsstyrelsen att inrätta
specialisering i Svenska som
andraspråk inom huvudområdet Språk
och språkvetenskap på avancerad nivå,
Beslut i utbildningsnämnden om
inrättande av Kandidatprogram i
litteraturvetenskap, Beslut av prodekan
om att byta programkod für
Masterprogram i historiska studier.
bilagor S 224, A-8.
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225. RÄPPORTER

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2022-ll-22
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

HTS har inget nytt att rapporûera.

Studierektorsnätverket. Studievägledarnätverket och

Studieadministratörsnätverket avrapporteras genom
utskickade minnesanteckningar.

I relation till minnesanteckningarna från
studierektorsnätverket konigeras en felaktig formulering
om den nya organisationen och ansvarsftirdelningen ftir
studierektorer och GU-ansvariga vid SOL.

Minnesanteckningar
studievägledarnätverket 2022- I 0 - 12,
Minnesanteckningar
studierektorsnätverket 2022-10- 13,
Minnesanteckningar
studie admini stratörsnätve rket 2022 - I 0 -
31, bilagor $ 225, A-C.

226.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

Sara Håkansson

MEDDELANDEN Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med en

kommentar med anledning av problematiken kring
Protokoll från universitetsgemensamma studenters bristande närvaro på campus som lyftes i
utbildningsnämnden 2022-10-12,HT- utbildningsnämndens protokoll. Vid SOL har en

fakulteternas remissyttrande över arbetsgrupp startats ftir att tillsammans med kåren verka
ftirslaget till Handläggningsordning ftir fiir ökad studentnärvaro.
pedagogiskt stöd, Plan fìir
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av utbildning på grundnivå och
avancerad nivä 2023, faststhlld 2022-
1 1-09, Externa kritiska vänner till
kvalitetsdialo gerna 2023 , beslut 2022-
1l-09, bilagor $ 226 A-D.
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