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227.
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230.

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll.

Anhållan om inrättandeprövning av
kandidaþrogram i filosofi .

Dnr U 2022/828

Föredragande: Lisa
Hetherington,
kvalitetssamordnare.

PM, Institutionens anhållan,
Tillstyrkan, Statistiska institutionen,
Tillstyrkan, Språk- och
litteraturcenüum och Protokollsutdrag
från institutionsstyrelsen, Filosofiska
institutionen, bilagor S 230 A-8.

Patrik Fridlund utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Grundutbildningsnåimnden ombeds granska anhållan om

inrättandeprövning. Efter granskningen i nämnden fattar
fakultetssfyrelsens arbetsutskott beslut om att starta en

inrättandeprocess och att lämna en ftiranmälan till
universitetets gemens¿ìrnma utbildningsnämnd.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden ställer sig positiv till ftirslaget
om att inräIta ett kandidatprogram i teoretisk filosofi.
Grundutbildningsnämnden fÌireslår några revideringar av

ftiranmälan och ger några medskick inftir arbetet med

underlaget till inrättandeprövningen av programmet.

David Alm deltar inte i beslutet.

Grundutbildningsnämnden be slutar

att med revideringar utifrån nämndens kommentarer ftira
anhållan om inrätüandeprövning till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott ftir beslut.

att uppdra åt kvalitetssamordnaren att sammanställa ett
utkast på ftiranmälan till den universitetsgemensarnma
utbildningsnämnden.
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231. Riktlinjer fÌir SAS-kurser

Dnr STYR 2022/2582

Föredragande: Lisa
Hetherington,
kvalitetssamordnqre.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2022-12-12
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Grundutbildningsnämnden ombeds granska fÌirslaget till
riktlinjer. Riktlinjerna ska ersätta tidigare dokument och
formalisera SAS-kursernas syfte, processer, ekonomiska
ramar) samt de specifika krav på kursplaner och
kursplanering som tillämpas.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden ftireslår att det fürtydligas i
riktlinjerna att utbildningsledaren ska inkluderas i de

strategiska diskussionerna mellan IK och prodekanen
gällande utbudet och att utbildningsledaren ansvarar ftir
att initiera översynen av utbudet som ska genomfìiras
vart tredje år med sørt2023. Översynen ska diskuteras i
C rundutbi ldningsnämnden.

Grundutbi ldningsnämnden beslutar

att med revideringar utifrån nämndens kommentarer ffira
Riktlinjer þr SAS-kurser vid HT-fakulteterna till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott ftir fastställande.

Grundutbildningsnämnden äskade i augusti om medel fÌir
adjunkters kompetensutveckling och 100 000 kr har
avsatts i budgeten for 2023. Under 2022 sökte fyra
adjunkter om medel och en del fìirändringar i
utlysningen ftireslås für att fler ska söka 2023.
Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till
ftirslaget.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar det ska gå att söka
vid tre tillfÌillen under våren, i februari, april och juni.
Om inte alla medel delas ut ska en ny utlysning göras lor
hösten. Maxbelopp ftir ansökan bör vara 15 000 kr. De
sökande ska själva välja om de vill använda blanketten
eller skriva ansökan i löpande text.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att efter revideringar av ftirslaget utifrån nämndens
kommentarer ftireslå fiir dekanus att besluta att utlysa
medel ftir adjunkters kompetensutveckling for 2023.

HT-fakulteterna har sedan 2020 utlyst projekfmedel ftir
utveckling av undervisning och pedagogik och medel har

avsatts i budgeten ävenfor2023.
Grundutbildningsnämnden ombeds ta ställning till
forslaget till utlysning.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att medlen ska

utlysas i januari med sista ansökningsdag I I april.
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PM och fìirslag till riktlinjer, bilagor $
231A'-8.

Utlysning av medel ftir adjunkters
kompetensutv e ckling 2023 .

Dnr V 2022/2778

Föredragande : Manuelq Rossing,

.fa ku I t e t s s e kr e t er ar e.

PM, Förslag på utlysningstext, Förslag
på blankett ftir ansökan och Utlysning
für2022, bilagor S 232 A-D.

Utlysning av medel ftir utveckling av
undervisning och pedagogik 2023.

Dnr V 202212779

Föredragande: Manuela Rossing,

fa kul t e t s s e kr et er q r e.

PM och ftirslag på utlysningstext,
bilagor S 233 A-8.
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Ansökningarna behandlas vid sammanträdet i april och
beslut om tilldelning fattas av dekanus. Ett kriterium om
hållbarhetsperspektiv i utbildningen ska läggas till och
till redovisningen ska en kort publicerbar text bifogas
som ska användas fiir att sprida resultaten från projekten

i olika kanaler.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att med revideringar av ftirslaget utifrån nämndens

kommentarer fÌireslå ftir dekanus att besluta att utlysa
medel fiir utveckling av undervisning och pedagogik

2023.

Grundutbildningsnämnden ombeds ta st?illning till ett
fìirslag på verksamhetsplan ftir 2023.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att med revideringar utifrån nämndens kommentarer
fastställa verksamhetsplanen for 2023.

HTS har haft möte och julfika med fakultetsledningen
där bland annat frågan om hur man kan öka incitamenten
ftir engagemang i kåren diskuterades.

Studieväeledarnätverket har genomftlrt den årliga studie-
och yrkesvägledarkonferensen och utvärderingar var
positiva. Nästa år ansvarar Samhällsvetenskapliga
fakulteten ftir genomftirandet.

Studieadministratörsnätverket har haft ett möte där bland
annat samordning av hantering av salstentamina
diskuterades.

Studierektorsnätverket avrapporteras genom utskickade
minnesanteckningar.

Ordftiranden informerade om att arbetsgruppen für
pedagogisk meritering, som grundutbildningsn2imnden
utsett, har tagit fram ett ftirslag på ett projekt som ska

ftireslås ftir fakultetsstyrelsens arbetsutskott. Maria
Larsson på AHU ftireslås vara projektledare och en
projekçlan kommer att presenteras i nämnden i februari
om AU beslutar att initiera projektet.

Verksamhets plan 2023 fijr HT-
fakulteternas grundutbildningsnämnd

Dnr STYR 202212164

PM, Förslag på verksamhetsplan och
HT-fakulteternas strategiskaplan 20 I 9-
2024,bilagor $ 234, A-C.

235. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studierektorsnätverket 2022-l I - 10,
bilaga $ 235.

236. MEDDELANDEN

Ny uppdragsutbildning vid HT-
fakulteterna och Minnesanteckningar
grundutbildningsinternat j uni 2022,
bilagor S 236 A-8.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.
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