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UN IVËRSITËT

Grundutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

Frånvarande ledamöter

övriga närvarande

David Alm
Cornelia Andersson
Kristina Cekanovic
Sara Håkansson
Svante Norrhem
Ann-Kristin Vy'allengren

Vakant

Anna Burstedt
Manuela Rossing
Lena Christensen
Hege Markussen

PROTOKOLL

Datum: 2019-09-06
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00
Plats:LUXB277

universitetslektor
studentrepresentant
studentrepresentant
universitetslektor
docent
professor

studentrepresentant

fakultetsstudievägledare
administratör
utbildningsledare
utbildningsledare

HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

Sida I av 4

ordftirande

sekreterare

$64

Q Ärende Beslut

57. Utseendeavjusteringsperson.

58. Fastställande av dagordning.

59. Föregående mötes protokoll

60. Val av vice ordfürande.

Äskande av medel lor tillfüllig
rekryteringstjänst.

Förslag om äskande om medel ftir en

tjänst ftir rekrytering av studenter,

bilaga $ 61.

Kristina Cekanovic utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
Planering av kvalitetssäkring 2020 : T ema
internationalisering.

I anslutning till $ 54 noterar HTS att formuleringen
kring punkter att diskutera på

grundutbildningsnämndens internat i december inte
stämmer överens med formuleringen i den strategiska
planen. Ordftiranden konstaterar att formuleringen
reflekterar diskussionen på sammanträdet och inte utgör
ett beslut om vilka punkter som ska tas upp på
internatet. Ett fÌirslag på dagordning for internatet ska
presenteras for grundutbildningsnämnden.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Cornelia Andersson väljs till vice ordftjrande.

OrdfÌiranden Ann-Kristin \ilallengren presenterar

bakgrunden till ärendet. Anledningen till ft)rslaget om
att äska medel ftir en rekryteringstjänst är att det
möjliggör en samordning av rekryteringsinsatser på en

institutionsövergripande nivå, att det i nuläget saknas

personalresurser ft)r att genomfüra större satsningar och
att det finns ett behov av rekrytering for att motverka
det vikande söktrycket. För att möjliggöra ett sådant

arbete ftireslås att en rekryteringstjänst tillsätts under två
år som finansieras genom myndighetskapital.
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Diskussion.
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Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbi ldningsnämnden

62. Utlysning av marknadsftirings- och
rekryteringsmedel inftir ht 20 I 9.

v 2019/1486

Utlysning och PM, bilagor g 62.

63 Rekommendationer om utlämning av
rättade tentamina på SOL och LUX.

STYR 2019/819

Förslag och PM, bilagor g 63.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2019-09-06
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Grundutbildningsnämnden konstaterar att de
kompetenser som bör efterfrågas vid tillsättningen av
tjänsten är att personen ska vara professionell, ha god
kännedom om skolväsendet samt ha kunskap om
målgruppen och humanistiska och teologiska ämnen.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att Ann-Kristin V/allengren ñr i uppdrag att äska om
medel ftir en rekryteringstjänst enligt florslaget.

Medel fìir marknadsftiring och rekrytering har utlysts
ftir HT-fakulteterna fìir verksamhetsåret 2079, av 250
000 kr återstår 198 000 kr. Inftir höstterminen 2019 har
några ftirtydliganden om vad ansökan ska innehålla
gjorts i utlysningen med utgångspunkt i de diskussioner
som fiirts i grundutbildningsnämnden. I fiirslaget
framgår att ansökan ska skrivas under av ansvarig
prefekt, att valet av marknadsftiringskanal ska motiveras
och att ansökningar inte kan göras i efterhand eller ftir
ordinarie verksamhet. Syftet med utlysningen är att
stimulera till nyskapande marknadsftiringssatsningar.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att utlysa medel lor marknadsftiring och rekrytering for
höstterminen 20 I 9 enligt forslaget.

Rättade tentamina begärs i allt högre grad ut som allmän
handling vilket fiiranlett initiativet att ftirtydliga
gällande rutiner kring hantering av rättade tentamina,
sekretessprövning och utlämning.
Grundutbildningsnämnden beslutade den 28 maj 2019
att fìireslå ftir AU att "TillämpningsfÌireskrifter for
examination och examinatorer Íör utbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska och
teologiska fakulteterna" (Dnr STYR 20191977) skulle
revideras med ett tillägg om arkivering och utlämnande
av tentamenssvar samt att ftirslaget "Riktlinjer ftir
hantering av râItade tentamina" skulle omarbetas till en
informationstext. Ann-Kristin Wallengren presenterar
den reviderade versionen av "Riktlinjer ftir hantering av
rättade tentamina".

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att godkänna "Rekommendationer om utlämning av
rättade tentamina på SOL och LUX" enligt forslaget och
att informationen ska spridas till institutionerna.
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Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbi ldningsnämnden

64. Planering av kvalitetssãkring2020
Tema internationalisering.

Foredr agande : utb ildnings ledar en

65. RAPPORTER

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2019-09-06
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Hege Markussen presenterar ett fìirslag på upplägg for
nästa års uppftiljning av utbildning med tema
internationalisering. Enligt ftirslaget ska
kvalitetsdialogerna fokusera på de aspekter av
internationalisering som inte inkluderas i begreppet
mobilitet, utan istället så kallad internationalisering på
hemmaplan. Mobilitetsfrågor tas upp hösten 2020 där
HT initierar samarbetet med externa parter som bjuds
till Lund fìir att specifìkt diskutera mobilitet. Syftet är
att i samtal med representanter från andra lärosäten
inventera, folja upp och inspireras i relation till ämnet
mobilitet. För att kunna genomffira ett sådant
evenemang behövs finansiering ftir bland annat resor
och boende ftir inbjuda gäster samt ersättning till
medarbetare som deltar.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att Ann-Kristin Wallengren och Hege Markussen får i
uppdrag att äska om medel utifrån ftirslaget som
presenterats.

HTS: det nya presidiets arbete har satt igång med bland
annat novisch-aktiviteter där rekordsumman 27 0
novischer har deltagit. Presidiet har medverkat på
utbildningsdagar med LUS, UKÄ och Sveriges fiirenade
studentkårer. Kåren är engagerade i genomfiirandet av
Fritidsmässan, en karriåirmässa med fokus på offentlig
sektor. Kåren arbetar med att få fram en valberedning
som ska arbeta med val av studentrepresentanter.
HTS efterfrågar studentrepresentation i
studievägledarnätverket.

Strrrlievägledarnätverket: minnesanteckningar från
nätverkets internat i maj bifogas. Anna Burstedt är
omvald som fakultetsstudievägledare. Det pågår flera
satsningar inom nätverket, bland annat om skuggning
ftir gymnasieelever som vill lolja en student under en
dag på universitetet. Arbete pågår med
Inspirationsdagarna i november som i år riktar sig till
nuvarande studenter i större utsträckning än tidigare. En
satsning på stöd vid prokrastinering kommer att testas
under hösten.

Studierektorsnätverkef : kommer att ha
studentrepresentation under två av nätverkets träffar
under hösten. Ett av tillfÌillena är en workshop om
examensmål som är en del av uppñljningen av årets
kvalitetsdialoger.

Studieadministratörsnätverket har inte haft möte fÌir
terminen.

Cìrdfüranden: Alumnundersökningen vid HT är
genomford och projektkoordinatorn Karin Magnusson

,l/
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Grundutbi ldningsnämnden

66. MEDDELANDEN

vid

Justeras

Ann-

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2019-09-06
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00

kommer att arbeta en dag i veckan under hösten med att
sammanställa data. Studentmedarbetare ska anställas för
att genomftira intervjuer. Ann-Kristin Wallengren och
arbetslivskoordinator Mattias Fall ska skriva en
projektrapport under nästa termin.

Fakultetledningen besökte under sitt internat Umeå
universitet och diskuterade bland annat kvalitetssäkring
och distansundervisning. Under intematet diskuterades
även pedagogisk meritering, spetsutbildningar och
aktualitetskurser inom HT.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

t/
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Grundutbi ldni n gsnämnden

Närvarande ledamöter

Frånvarande ledamöter

övriga närvarande

David Alm
Cornelia Andersson
Kristina Cekanovic
Sara Håkansson
Svante Norrhem
Ann-Kristin Wallengren

Vakant

Anna Burstedt
Manuela Rossing
Lena Christensen
Noreen Kearns

PROTOKOLL

Datum: 2019-10-01
Sammanträdestid: kl. 09.00- 12.00
Plats:LUXB277

universitetslektor
studentrepresentant
studentrepresentant
universitetslektor
docent
professor

studentrepresentant

fakul tetsstudievägl edare
administratör
utbildningsledare
projektkoordinator

HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKUITETERNA

Sida 1 av 4

ordförande

sekreterare

ç72

$ Arende Beslut

67

68

69

70

Utseende av j usteringsperson.

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll

Sammanträdestider för vâren 2020.

71. Förordnade examinatorer för
höstterminen2019.

Sara Håkansson utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
S ammanträdesti der f or v ãr en 2O2O .

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Grundutbildningsnämnden beslutar att vårens
sammanträden infaller

Torsdag 30 januari H.9-12
Tisdag 25 februan kl. 9-12
Tisdag 3l mars kl.9-12
Tisdag 2l aprilkl.9-12
Tisdag 26majkl.9-12
Tisdag 16 juni kl.9-12

Grundutbildnings- och studierektorsinternat 1 1 - I 2 juni

Beslut som institutionerna fattar på delegation ska
meddelas nämnden i enlighet med fakulteternas
föreskrifter. Beslut om förordnanden och förteckningar
över terminens examinatorer har inkommit fran alla
institutioner.

Nämnden konstaterar att studentrepresentation ska
säkerställas enligt Högskolelagen (2kap.7$) i de fall
där förordnande av examinatorer har delegerats till en
person. Det är önskvärt att nämnden får tillgång till
beslut om delegation, alternativt institutionens

Förteckningar över förordnade
examinatorer, beslutsdokument och
Ti llämpningsföreskrifter för
examination och examinatorer för
utbildning på grundnivå och avancerad
nivå vid Humanistiska och teologiska
fakulteterna (Dnr STYR 20191977),
bilagor S 7L.

ilut
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Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbildningsnämnden

72. Enkät vid HT om studenters
psykosociala studiemiljö.

F öredragande : proj ektkoordinntorn

73 Revidering av Instruktion för nämnder
och nätverk vid Humanistiska och
teologiska fakulteterna mandatperioden
2018-2020.

74. Kvalitetsdialoger 2020,tema
internati onali sering.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2019-10-01
Sammanträdestid: kl. 09.00-12.00

delegationsordning, i dessa fall. HTS ser gärna att en
studentrepresentant då skriver under beslutet, vilket görs

vid någon men inte alla institutioner.

Närmnden vill påminna institutionerna om att enligt
föreskrifterna rekommenderas institutionerna att utse
ytterligare en lärare som backup.

Projektkoordinatorn Noreen Kearns informerar om
enkäten om HT-studenternas psykosociala studiemiljö
som ska genomföras under hösten. Tendenser på
lärosäten internationellt liksom Studentbarometem vid
Lunds universitet visar att studenter i allt högre grad
lider av stress och psykisk ohälsa. Enkätens syfte äir att
kartlägga studenternas upplevelser angående hälsa,
pedagogik, trakasserier och diskrimi nering, det
existerande stödet samt vilket stöd som efterfrågas.
Enkäten ska upprepas i framtiden och ingå som en del
av det systematiska arbetet med att förbättra
studiemiljön.

Utbildningsledaren Hege Markussen och
arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska ingår i
projektgruppen och en referensgrupp ska skapas för att
ge rådgivning kring planering, genomförande och
uppföljning utifrån enkätens resultat.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det är viktigt
att enkätens resultat leder till långsiktiga och konkreta
åtgärder och uppmuntrar till att en referensgrupp skapas

som kan bidra till förslag på åtgarder.

Ann-Kristin Wallengren redogör för
Grundutbildningsnämndens uppdrag att granska
Instruktioner för nämnder och nätverk vid Humanistiska
och teol o gi ska fakul teterna mandatperi oden 20 I 8 -2020 .

Lena Christensen presenterar ett förslag på upplägg för
nästa års kvalitetsdialoger mot bakgrund av HT:s
kvalitetssäkringssystem, Lunds universitets strategiska
planer, internationaliseringsarbete vid andra lärosäten
och den diskussion somförts i Studierektorsnätverket.

Dnr STYR 20181223 Diskussion

Instruktion för nämnder och nätverk vid Grundutbildningsnämnden konstaterar att det behövs en

Humanistiska och teologiska revidering av formuleringarna kring nämndens ansvar i
fakulteterna mandatperioden2}lS-202O instruktionerna och uppdrar åt ordföranden att ta fram
och Arbets- och delegationsordning för ett förslag utifrån diskussionen som ska presenteras på
Humanistiska och teologiska nästa sammanträde.
fakulteterna (Dnr STYR 20181221),
bilagor $ 73.

Att med utgångspunkt i begreppen "interkulturell
kompetens" och "globalt engagemang" utforska vad
i nternati onal i seri n g innebär för HT -fakulteternas

F ör e dragande : utbildnin g s ledar en
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Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbildningsnämnden

7 5. Grundutbildningsnämndens internat
den 3 december.

Förslag på program, bilaga $ 75.

76. RAPPORTER

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2019-10-01
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

institutioner och identifiera framgångsrika praktiker och
utvecklingsmöjli gheter är kärnan i förslaget.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden konstaterar att
internationalisering och olika perspektiv på globala
ämnen är centralt för humaniora och att
medvetandegöra och verbalisera det är relevant för
utbildningarna.

Grundutbil dningsnämnden uppdrar åt
utbildningsledaren att gå vidare med förslaget, med
hänsyn till de kommentarer som uppkommit i
diskussionen.

Ann-Kristin Wallengren presenterar det föreslagna
programmet. Enligt förslaget ska ett ordinarie
sammanträde hållas och sedan görs en uppföljning av
handlingsplanen för 2019 och en planering av
handlingsplanen för 2020. Resten av dagen ägnas åt
diskussion kring strategisk kursutveckling samt nya
satsningar på pedagogiska kariärvägar.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att en generell
diskussion om utbildningsutbud är önskvärd under
internatet. Information kring andra fakulteters arbete
med pedagogisk meritering kan även inkluderas.

HTS arbetar fortfarande med att få fram en
valberedning. Verksamheten i utbildningsutskottet och
studentråden har kommit igang. HTS är involverade i
rektorsvalet och arbetar tillsammans med de andra
kårerna vid Lunds universitet med att ta fram en
kravprofil. För kårerna är det viktigt med transparens i
processen kring att våilja en ny rektor.

Studierektorsnätverket kommer att ha en workshop om
examensmålen i samband med träffen den 14 november,
som en del av uppföljningen av årets kvalitetsdialoger.

Studieadministratörsnätverket och
Studievägledarnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar.

Ordföranden informerar om att ledningsgruppen har haft
ett internat med fokus på utbildningsfrågor, där
diskuterades bland annat spetsutbildning.

I september arrangerade HT-fakulteterna en heldag med
workshop om ämneslärarutbildningen. Alla som på
olika sätt är involverade i ämneslärarutbildningen bjöds . . \
in att medverka. Intresset var stort och det blev en 

"l[]^)konstruktiv och kreativ dag. Ämneslärarutbi ldningens fl "'
programråd arbetar med uppföljning av dagen. -'¡t
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77. MEDDELANDEN

Vid protokollet

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2019-10-01
Sammanträdestid: kl. 09.00- 12.00

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

Sara Håkansson

slng

Justeras

Ann-Kristin Wallengren
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HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKUTTETERNA

UNIVERSITET

Grundutbildningsnämnden

Deltagande ledamöter David Alm
Cornelia Andersson
Kristina Cekanovic
Sara Hfüansson
Svante Norrhem
Ann-Kristin \üallengren

PROTOKOLL PER CAPSULAM

Datum: 2019-Il-01

1(l)

ffi)\e." .

universitetslektor
studentrepresentant

studentrepresentant

universitetslektor
docent

professor ordförande

$ Ärende Beslut

78. Minor Field Studies stipendium

Ansökningshandlingar, instituti onernas
utlåtanden och grundutbildningsnämndens
kommentarer, bilagor $ 78

Vid protokollet

Ansökningarna om MFS-stipendier rangordnas
av grundutbildningsnämnden efter att
respektive institution bedömt ansökningarna
och formulerat utlåtånden. Bedömnings-
kommittén på Externa Relationer fattar beslut
om tilldelning.

Underlag för beslut har sänts ut digitalt och
beslut fattas per capsulam.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att nominera de två sökande enligt följande
rangordning

Al Talia Velez
A2 Christel Rydström

Justeras

Ann-Kristin Wallengren
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Grundutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

Frånvarande ledamöter

övriga närvarande

David Alm
Cornelia Andersson
Kristina Cekanovic
Sara Håkansson
Svante Nonhem
Ann-Kristin V/allengren

Vakant

Manuela Rossing
Hege Markussen

PROTOKOLL

Datum: 2019-11-05
Sammanträdestid: kI. 09.00- l l 40
Plats:LUXB277

universitetslektor
studentrepresentant
studentrepresentant
universitetslektor
docent
professor

studentrepresentant

administratör
utbildningsledare

HUMANISTTSKA
OCH TEOLOGISKA
FAKUTTETERNA

Sida 1 av 3

g 79-82

ordförande

sekreterare

$ 79-82

UNIVERSITÊT

g Ärende Beslut

79

80

81

82

Utseende av j usteringsperson

Fastställande av dagordning.

Föregående mötes protokoll.

HT-fakulteternas system för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckli ng
2019-2024.

F ör e drag ande : utbildnin g s le dar e n

HT-fakulteternas system för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av befintli g examens grundande
utbildning på grund-, avancerad och
forskarnivå 2019 -2024 (STY R
20 I I I 1257 ), HT-fakulteternas plan för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av befintlig utbildning på grund- och
avancerad nivå 2019 (STYR 20191199),
Uppföljning av HT-fakulteternas
kvalitetsdialoger för utbildning på
grund- och avancerad nivå 2019 (STYR
2018 I I 596), Kvalitetsdialoger för
utbildning på grund- och
avancerad nivâ2020:
Internati onali sering (STY R
20I9lI8l1), bilagor $ 82.

Svante Norrhem utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Föregående mötes protokoll godkänns och lãggs till
handlingarna.

Utbildningsledaren Hege Markussen presenterar HT-
fakul teternas system för kval itetssäkri n g och
kvalitetsutveckli ng för att hålla Grundutbildnings-
nämnden informerad om pågående processer inom
ramen för systemet och redogör för uppföljningen av
20 I 9 års kvalitetssäkrin gsarbete. Utbildningsledaren
skisserar en översikt över hur de olika styrdokumenten
inom systemet fastståills och när de årliga processerna

initieras.

Diskussion

Grundutbildningsnämndens roll i kvalitetssäkrings- och
kvalitetsutvecklingsarbetet är i nuläget beredande,
förslag bereds i Grundutbildningsnämnden och
Studierektorsnätverket innan de fastställs i
Fakultetsstyrel sens arbetsutskott.

Grundutbildningsnämnden diskuterar nämndens roll i
systemet och vilken insyn som är önskvärd i relation till
bland annat kvalitetsdialogerna, vilket kommer att
diskuteras vidare i nämnden.

\Ñ



Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbildningsnämnden

83 Revidering av Instruktion för nämnder
och nätverk vid Humanistiska och
teologiska fakulteterna mandatperioden
2018-2020.

PM, Förslag till revidering och
Instruktion för nämnder och nätverk vid
Humanistiska och teologiska
fakulteterna mandatperioden 20 1 8-
2O20,bilagor $ 83.

84. Ansökanommarknadsföringsmedel

Ansökan och PM, bilagor $ 84.

85. Grundutbildningsnämndensinternat
den 3 december.

PROTOKOLL 2(3)
Datum: 2019-ll-05
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 I .40

På Grundutbildningsnämndens senaste sammanträde
fick ordföranden i uppdrag att ta fram ett förslag till
revidering av formuleringarna kring nämndens ansvar i
Instruktioner för nämnder och nätverk.

Ann-Kristin Wallengren presenterar förslaget som bland
annat innehåller tillägg om att Grundutbildnings-
nämnden har ett ansvar att fortlöpande diskutera
strategiska utbildningsfrågor, att det ska framgå vilken
kår studenterna i varje nämnd representerar, att nya
utbildningsprogram ska föranmälas till
Grundutbildningsnämnden samt att
Grundutbildningsnämndens årliga plan ska fokusera på

övergripande strategiska satsningar snarare än att
specificera det löpande arbetet.

Diskussion.

Grundutbil dningsnämnden besl utar

att godkänna förslaget och att lägga fram det som
förslag till revidering av Instruktioner för nämnder och
nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna
mandatperioden 201 8-2020 till Fakultetsstyrelsen
arbetsutskott.

Medel för marknadsföring och rekrytering har utlysts
för HT-fakulteterna för höstterminen 2019. En ansökan
har inkommit från Språk- och litteraturcentrum för
kursen Modersmålsundervisning och studiehandledning
Arbetsgruppen för marknadsforing som bereder
ansökningarna noterar att satsningen på
Facebookannonser och en konferens i rekryteringssyfte
för kursen, som riktar sig till aktiva modersmålslärare
och studiehandledare, har potential att ge goda resultat.

Grundutbildnin gsnämnden beslutar

att ansökan för kursen Modersmålsundervisning och
studiehandledning om l0 000 kr beviljas.

Ann-Kristin Wallengren presenterar idéer kring upplägg
och innehåll för Grundutbildningsnämndens internat
den 3 december. Dagen ska fokusera på diskussioner
kring strategiska utbildningsfrågor relaterat till
universitetsövergripande satsningar och pedagogiska
kariärvägar. Underlag och program kommer att skickas
ut till nämndens ledamöter inför internatet.

HTS har utsett en valberedning och kommer därmed att
till nâsta termin kunna utse ytterligare en
studentrepresentant till Grundutbildningsnämnden och
representanter till andra instanser.
HTS ingår i ett kvalitetssâkringsnätverk genom LUS
som har börjat arbeta med studenternas inlaga inför
UKÄ : s lärosätes granskning 2020 l2l .

t\

86. RAPPORTER

9



Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Grundutbildningsnämnden

vid

Rossi

Justeras

PROTOKOLL 3(3)
Datum: 2019-l l-05
Sammanträdestid: kl. 09.00-1 I .40

Företrädare från HTS har medverkat i ett seminarium
för representanter för lärosäten för att lämna synpunkter
på den nya upplagan UKÄ:s vägledning Rättssäker
examination.
HTS har i samarbete med Internationella kontoret
författat rapporten "Humanister och teologer på vift"
om attityder kring och upplevelser av utbytesstudier på

HT-fakulteterna som ska presenteras i
Grundutbildningsnämnden nästa termin.

Studierektorsnätverket, Studieadministratörsnätverket
och Studieväsledarnätverket avraooorteras med
utskickade minnesanteckni n gar.

Studievägledarnätverket har tagit initiativ till en
satsning för studenter som behöver stöd för att undvika
prokrastinering. Satsningen "Kom-igång-timmen" har
fått mycket goda resultat samt uppmärksammats som ett
lyckat initiativ från central nivå på universitet.

Ordföranden har tagit del av en rapport om SI-
verksamheten på fakultetema sammanståillts av
samordnaren Arthur Holmer vilken visar att
verksamheten noterat en nedgång i antalet studenter i
linje med den generella tendensen men att SI fungerar
väl och att det finns ett tydligt behov av Sl-verksamhet
på institutionerna. Arthur Holmer kommer att bjudas in
till Grundutbildningsnämnden i vår for att rapportera
om Sl-verksamheten.

Arbetet med Canvasprojektet fortsätter, nästa termin ska
alla kurser på HT ges via den nya lärplattformen.
Projektgruppen på HT har låtit studentambassadörer
granska och bedöma de kurser som ges via Canvas
under hösten. Konstruktiv kritik för att förbättra
användarvänli gheten kommer att förmedlas till
ansvariga lärare via studierektorerna.

EV '.-,L
Ann-Kristin Wallengren Svante Norrhem
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Frånvarande ledamöter Vakant

övriga närvarande

David Alm
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Manuela Rossing
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PROTOKOLL

Datum: 2019-12-03
Sammanträdestid: kl. 15.00-16.30
Plats: Biskopshuset

universitetslektor
studentrepresentant
studentrepresentant
universitetslektor
docent
professor

studentrepresentant

administratör
utbildningsledare
fakultetssekreterare
utbildningsledare

HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

Sida 1 av 2

ordförande

sekreterare

$ 87-91

U ÑIV E RSI'IET

Grundutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

$ Arende Beslut

87. Utseende avjusteringsperson

88. Fastställande av dagordning.

89. Föregående mötes protokoll.

90. Crafoordska stiftelsens resestipendium.

PM, ansökningshandlingar,
institutionernas utlåtanden och förslag
på Grundutbildningsnämndens
yttrande, bitagor $ 90.

Projektet medbedömare i examination.

Föredragande : He ge Markussen

David Alm utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick

Föregående mötes protokoll och per capsulam protokoll
godkänns och läggs till handlingarna.

I samband med höstterminens ansökningsomgång har
två ansökningar inkommit, båda for datainsamling i
samband med masterexamensarbeten.
Grundutbildningsnämnden bedömer ansökningarna och
kommenterar institutionernas utlåtanden i ett yttrande
där ansökningarna rangordnas. Rangordningen och
yttrandet har beretts av en arbetsgrupp bestående av
Svante Norrhem, Ann-Kristin Wallengren och Cornelia
Andersson. Bedömningskommittén på Externa
Relationer fattar beslut om tilldelning.

Grundutbil dningsnämnden beslutar

att godkänna yttrandet enligt förslaget och nominera de
två sökande enligt följande rangordning.

A Stamatina Rozou
B Yuying Zhao

Utkastet på slutrapporten för projektet Extern
medbedömare i examination har diskuterats av en grupp
särskild utvalda läsare bestående av två pedagogiska
utvecklare på AHU, två studentrepresentanter, en extern

*#^/
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Utkast slutrapport, bilagor $ 91.

92. RAPPORTER

93. MEDDELANDEN

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras

PROTOKOLL 2(2)
Datum: 2019-12-03
Sammanträdestid: kl. I 5.00-l 6.30

läsare och prodekanen. Utkastet har även behandlats i
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott och ska diskuteras på

uppföljningsdagen av projektet den 6 december under
vilken latare,examinatorer och externa bedömare som

deltagit i projektet medverkar.
Grundutbildningsnämnden ombeds kommentera
innehållet i rapporten, diskutera de föreslagna
åtgärderna och slå fast hur nämnden ser på eventuella
satsningar för att utveckla kollegial (extem)
medbedömnin g vid HT-fakulteterna.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden ger utbildningsledaren i
uppdrag att ta fram en reviderad version av
slutrapporten som ska presenteras för nämnden i början
av nästa år. Grundutbildningsnämnden kommer att
inkludera diskussionen om framtida arbete med
kollegial medbedömning i den diskussion som ska föras
om strategiska utbildningsfrågor och verksamhetsplan
för 202O.

HTS hoppas snart kunna utse ännu en representant till
Grundutbildningsnämnden. Utbildningsutskottet har
arrangeraten workshop på LUX och SOL för att samla
in studenternas tankar kring examination. Frågor kring
bland annat betygskriterier, examinationsformer och
anonym tentamen diskuterades.
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter har
reviderats i en process som tagit flera år, förhoppningen
är att ett förslag ska presenteras för Utbildnings-
nämnden i början av nästa år.

Studievägledarnätverket avrapporteras med utskickade
minnesanteckningar. Studierektorsnätverket träffas den

I 2 december och Studieadministratörsnätverket tråiffas

den 9 december.

Utskickade meddelanden läg gs till handlingarna

i-' .j*-i
Ann n David Alm
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