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Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Lars Berggren professor, prodekanus ordförande 
    Stefan Dahlström studeranderepresentant  
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt fr o m § 40 
        Sam Leissner studeranderepresentant  
        Blazenka Scheuer universitetslektor  
    Frida Schrewelius studeranderepresentant  
       
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Marita Ljungqvist universitetslektor semester 
       
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    David Alm forskare § 47 
    Malin Dormer områdesstudievägledare §§ 45-46 
    Therése Granwald lärare, kurskoordinator §§ 42-43 
    Hege Irene Markussen utbildningskoordinator § 41 
    Alexander Maurits utbildningsledare sekreterare  
    Ola Stjärnhagen projektledare § 44 
       
 
 
§ Ärende Beslut 

      
37 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson....    Sam Leissner utses. 
   
38 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning....    Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
39 Föregående sammanträdes Föregående sammanträdes Föregående sammanträdes Föregående sammanträdes protokollprotokollprotokollprotokoll....    

 
Föredragande: Ordföranden    
    

Ordföranden föredrar protokollen från nämndens 
sammanträden 2012-04-02 samt 2012-05-04.  
 
I anslutning till § 29 noterar ordföranden att fakultets-
styrelsens arbetsutskott var något mer kritisk till försla-
get till språkkonsultutbildning, men att arbetsutskottet 
trots det beslutat att gå vidare med valideringsprocess-
en.  
 
Ordföranden meddelar att jiddisch och tyskspråkig 
litteratur (jfr § 30) av arbetsutskottet inrättats som nya 
inriktningar/specialiseringar i LKM-mastern.  
 
När det gäller §§ 33 och 36 meddelar ordföranden att 
arbetet med nämndens handlingsplan bör ske först då 
HT-fakulteternas nya strategiska plan i princip är klar. 
 
Efter dessa kommentarer läggs föregående sammanträ-
des protokoll till handlingarna. 
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§ Ärende Beslut 

 
40 MeddelandenMeddelandenMeddelandenMeddelanden....    

a) Utbildningsnämnden 
b) NÄLU 
c) HSV-utvärderingar 
d) HSV:s enkät om arbetsmarknads-

anknytning 
e) Prefektforum 

 

a) Ordföranden redogör för arbetet i LU:s ut-
bildningsnämnd. Bland annat fäster ordföran-
den uppmärksamhet på att utbildningsnämn-
den antagit ett förslag till riktlinjer för inspel-
ning av föreläsningar som ligger i linje med 
det remissvar som HT-fakulteterna avgivit- 
Riktlinjerna fastställs av Rektor. 
 
Utbildningsnämnden har tillsatt en arbets-
grupp som ska skriva en ny så kallad rättig-
hetslista för studenterna. Ordföranden medde-
lar att han leder gruppen och att även Sam 
Leissner ingår i den. 
  
Ordföranden berättar också att rapporten 
”Trackit! En rapport om Lunds universitets 
rutiner för att följa sina studenter före, under 
och efter studierna” presenterats för utbild-
ningsnämnden. Rapporten i fråga bör utgöra 
en särskild diskussionspunkt vid ett kom-
mande sammanträde i nämnden.  
 
Ordföranden meddelar att HT-fakulteterna 
tillskrivit utbildningsnämnden för att fästa 
uppmärksamhet på frågan om den långsiktiga 
finansieringen av den verksamhet, och då sär-
skilt lärarutbildningen, som bedrivs vid Cam-
pus Helsingborg. I nuläget finansieras denna 
utbildning med universitetets myndighetskap-
ital men på längre sikt är finansieringsfrågan 
olöst. 

 
b) Ordföranden redogör för diskussionerna i 

nämnden för lärarutbildningen (NÄLU), 
bland annat om den kompletterande pedago-
giska utbildningen. Därtill berättar ordföran-
den att flera av ämnesingångarna i lärarutbild-
ningen har goda ansökningssiffror. 

 
c) Utbildningsledaren informerar om att resulta-

ten från den första omgången i HSV:s nya ut-
värderingssystem kommit, och att utbildning-
en på kandidatnivå i journalistik bedömts ha 
”bristande kvalitetet”. I anslutning till detta 
diskuterar nämnden svårigheten med att be-
döma examensarbeten som inte är utformade 
som ett examensarbete i traditionell mening. 
Utbildningsledaren berättar därtill om den på-
gående utvärderingen av utbildningarna vid 
Språk- och litteraturcentrum. 
 

d) Utbildningsledaren meddelar att Malin Dor-
mer, Mattias Persson och han själv avgivit 
HT-fakulteternas svar på HSV:s enkät om ut-
bildningarnas arbetsmarknadsanknytning. 
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§ Ärende Beslut 

 
forts  
40 

 e) Ordföranden berättar om den presentation av 
huvudområden och tillhörande special-isering-
ar som genomförs vid prefektforum. 

   
41 Slutrapport för EQ11Slutrapport för EQ11Slutrapport för EQ11Slutrapport för EQ11....    

    
Föredragande: Hege Irene Markussen 
 
Dnr LS 2010/258 
Dnr HT 2010/593 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr § 27e 

Hege Irene Markussen redogör för HT-fakulteternas 
del i EQ11-processen och lyfter särskilt fram det fokus 
på ett förankrat ledarskap som genomsyrat processen 
och som rönt uppskattning bland HT:s institutioner. 
 
Därefter berör Hege Irene Markussen implementat-
ionen av EQ11-resultaten vid HT. Bland annat kan 
översynen av det så kallade basutbudet och satsningen 
på internationalisering ses som en konkret fortsättning 
på EQ11-processen. Som ett led i detta arbete kommer 
ordföranden, Hege Irene Markussen och utbildnings-
ledaren under september att träffa institutionsledning-
arna. Därtill planeras ett internat i oktober, som trolig-
en kommer att samordnas med studierektorsnätverkets 
internat. 
 
Utöver ovanstående diskuterar nämnden den konkreti-
sering av prioriterade områden och uppgifter som 
finns i HT:s slutrapport för EQ11. 
 
NNNNämnden beslutarämnden beslutarämnden beslutarämnden beslutar    
 
attattattatt ta upp listan över prioriterade områden och uppgif-
ter i slutrapporten för EQ11 under ett av höstens 
sammanträden; 
 
attattattatt föra EQ11-processens resultat rörande ett mer 
visionärt och långsiktigt ledarskap till arbetet med 
HT:s nya strategiska plan. 

   
42 Författarskolan som magisterprogram.Författarskolan som magisterprogram.Författarskolan som magisterprogram.Författarskolan som magisterprogram.    

 
Föredragande: Therése Granwald (Författar-
skolan) samt utbildningsledaren 
 
Dnr HT 2012/248 
 
Handlingar, se akten! 

Therése Granwald redogör för verksamheten vid För-
fattarskolan och planerna på ett magisterprogram. 
  
Diskussion. 
 
Nämnden anser att valideringsunderlaget bör komplet-
teras och förtydligas i följande avseenden: 
 

- benämningen ”magisterprogram” bör använ-
das genomgående i underlaget, 

- det bör framgå att det krävs en kandidatexa-
men för att bli behörig till programmet,  

- utbildningen som bedrivs inom litterärt skap-
ande på kandidatnivå bör hållas isär från det 
magisterprogram som skisseras, 

- det ska framgå varför den sista terminen inom 
magisterprogrammet ska ges på halvfart, och 
även i detta sammanhang kan frågan om ar-
betsmarknadsanknytningen lyftas fram, 
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§ Ärende Beslut 

 
forts 
42 

 - utbildningens forskningsanknytning bör stär-
kas, vilket till exempel kan göras genom att 
lyfta fram samarbeten med utländska utbild-
ningar och forskarmiljöer inom fältet, 

- beskrivningarna av delkurserna och de arbets-
former som präglar respektive delkurs bör ut-
vecklas,  

- delkursen ”eget skrivande” under sista termi-
nen bör benämnas examensarbete, 

- underlaget ska kompletteras med ett utkast till 
utbildningsplan. 

 
Vidare konstaterar nämnden att det förslag på sakkun-
niggrupp som tagits fram är tillfredsställande, men att 
förslaget bör inarbetas i själva underlaget. 
 
Med dessa förslag till kompletteringar och förtydligan-
den beslutar nämndenbeslutar nämndenbeslutar nämndenbeslutar nämnden 
 
attattattatt behandla ett reviderat förslag till valideringsun-
derlag för Författarskolan som magisterprogram vid 
sitt sammanträde 2012-06-07. 

   
43 Anhållan om att ge kurs inom FörfattaAnhållan om att ge kurs inom FörfattaAnhållan om att ge kurs inom FörfattaAnhållan om att ge kurs inom Författar-r-r-r-

sssskolan på avancerad nivåkolan på avancerad nivåkolan på avancerad nivåkolan på avancerad nivå....    
 
Föredragande: Utbildningsledaren  
 
Dnr HT 2012/250  
 
Handlingar, se akten! 

Utbildningsledaren redogör för bakgrunden till anhål-
lan.  
 
Diskussion. 
 
NNNNämnden ämnden ämnden ämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
 
attattattatt föreslå prodekanus att besluta att bifalla anhållan 
från Språk- och litteraturcentrum om att ge magister-
kursen FFS M02 som fristående kurs på avancerad 
nivå inom ramen för Författarskolan. 
 
Nämndens beslut är inte prejudicerande. 

   

44 Survey & Report Survey & Report Survey & Report Survey & Report ––––    nytt utvärderingssnytt utvärderingssnytt utvärderingssnytt utvärderingssy-y-y-y-
stem vid LU.stem vid LU.stem vid LU.stem vid LU.    
    
Föredragande: Ola Stjärnhagen (avdelningen 
Utvärdering) 
 
 

Ola Stjärnhagen presenterar det nya enkätverktyget 
Survey & Report. Därefter diskuteras de eventuella 
önskemål som bör ställas till leverantören av utvärde-
ringssystemet. Härvid diskuterar nämnden bland annat 
hel- kontra delkursutvärdering, webb- kontra pappers-
enkät, distribution av webbenkäter samt rutiner för 
återkoppling till studenterna. 
 
Nämnden beslutarNämnden beslutarNämnden beslutarNämnden beslutar    
 
attattattatt rekommendera fakultetsstyrelsens arbetsutskott att 
besluta att Survey & Report ska användas vid utvärde-
ring av de utbildningar som bedrivs vid HT-
fakulteterna; 
 
attattattatt uppdra åt Jonas Josefsson och utbildningsledaren 
att finna former för att förankra det nya utvärderings-
systemet vid HT:s institutioner. 
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§ Ärende Beslut 

 
      

45 SISISISI----samverkan med gymnasieskolansamverkan med gymnasieskolansamverkan med gymnasieskolansamverkan med gymnasieskolan....    
    
Föredragande: Malin Dormer 

Malin Dormer föredrar ärendet.  
 
Diskussion.  
 
NNNNämnden beslutarämnden beslutarämnden beslutarämnden beslutar    
 
attattattatt med läsårsslutet avsluta SI-verksamheten vid Söder-
slättsgymnasiet i Trelleborg; 
 
attattattatt uppdra åt arbetsgruppen att till fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott 2012-06-07 inkomma med ett förslag till 
hur kvarstående medel kan omdisponeras och använ-
das för ett nytt projekt avseende breddad rekrytering. 

      

46 BetygsskalorBetygsskalorBetygsskalorBetygsskalor....    
    
Föredragande: Utbildningsledaren 
 
Dnr HT 2012/74 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr § 17 och 31 

Utbildningsledaren presenterar remissunderlaget ”Re-
kommendationer rörande betygsskalor vid HT-
fakulteterna”.  
 
NNNNämnden beslutarämnden beslutarämnden beslutarämnden beslutar    
 
aaaatttttttt, efter smärre revideringar, föra ärendet till fakultets-
styrelsens arbetsutskott; 
 
attattattatt, efter erforderliga beslut i arbetsutskottet, sända 
förslaget på remiss till HT-fakulteternas institutioner 
och Humanistiska och teologiska studentkåren, med 
sista svarsdag 2012-09-15. 

      

47 Validering av kandidatprogram i praktisk Validering av kandidatprogram i praktisk Validering av kandidatprogram i praktisk Validering av kandidatprogram i praktisk 
filosofi, politik och ekonomifilosofi, politik och ekonomifilosofi, politik och ekonomifilosofi, politik och ekonomi....    
    
Föredragande: David Alm (Filosofiska in-
stitutionen) och utbildningsledaren 

Jonas Josefsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Nämnden går igenom arbetsutskottets synpunkter på 
valideringsunderlaget. När det gäller frågan om pro-
grammets styrgrupp och dess befogenheter konstaterar 
nämnden att vissa frågor med nödvändighet måste 
lösas av respektive institutionsstyrelse. 
 
Nämnden beslutarNämnden beslutarNämnden beslutarNämnden beslutar    
 
attattattatt ett avtal ska upprättas mellan de inblandade in-
stitutionerna och (om nödvändigt) fakulteterna; 
 
attattattatt förslagställaren bör ta fram ett nytt, något decim-
erat, förslag på sakkunniggrupp som följer validerings-
handledningens kravprofil och där både kvinnor och 
män ingår; 
 
attattattatt förslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott att frågorna 
om förstärkt integration av de olika programdelarna 
och progressionen inom programmet hänskjuts till 
sakkunniggruppen. 
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§ Ärende Beslut 

 
Vid protokollet      
 
 
Alexander Maurits     
 
 
Justeras 
 
 
Lars Berggren        Sam Leissner  
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Närvarande ledNärvarande ledNärvarande ledNärvarande ledaaaamötermötermötermöter    Lars Berggren professor, prodekanus ordförande 
    Stefan Dahlström studeranderepresentant  
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
        Sam Leissner studeranderepresentant  
        Blazenka Scheuer universitetslektor  
    Frida Schrewelius studeranderepresentant  
    Marita Ljungqvist  Universitetslektor   
       
       
Övriga närvarandeÖvriga närvarandeÖvriga närvarandeÖvriga närvarande    Angelica Kauntz vice ordförande HTS  
    Lisa Hetherington tillträdande fakultetssekr sekreterare 
    Arthur Holmer  SI-koordinator § 52 
    Hege Irene Markussen Utbildningskoordinator   
    Alexander Maurits Utbildningsledare § 48-51 
       
 
 
§ Ärende Beslut 

      
48 Utseende av justeringspeUtseende av justeringspeUtseende av justeringspeUtseende av justeringsperrrrsonsonsonson....    Frida Schrewelius utses. 
   
49 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning....    Enligt önskemål från Blazenka Scheuer läggs en dis-

kussionspunkt om kursplaner till som § 57. Angelica 
Kauntz och Lisa Hetherington beviljas närvarande- och 
yttranderätt under sammanträdet. Därefter fastställs 
dagordningen i utsänt skick. 
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50 Föregående sammanträdes prFöregående sammanträdes prFöregående sammanträdes prFöregående sammanträdes prooootokoll.tokoll.tokoll.tokoll.    

 
Föredragande: Ordföranden    
    

Ordföranden föredrar protokollen från nämndens 
sammanträde 2012-05-16.   
 
I anslutning till § 39 noterar ordföranden att arbetsut-
skottet har gått vidare i valideringsprocessen, med 
förslag om att Språkkonsultutbildningen ska ligga på 
kandidatnivå. (Jfr §§ 29, 39) 
 
Ordföranden meddelar att ett nytt utkast till hand-
lingsplan för nämnden baserat på den centrala strate-
giska planen kommer till nästa sammanträde. (Jfr §§ 
33, 36, 39) 
 
I anslutning till § 41 meddelar ordföranden att pro-
dekanus tillsammans med utbildningsledaren och ut-
bildningskoordinatoren kommer besöka institutioner-
na i slutet av september för att diskutera basutbud och 
internationalisering. Detta är ett led i att vidareföra 
EQ11-arbetet. Fakulteterna har även bjudit represen-
tanter för institutionerna till ett utbildningsinternat 
15-16 oktober 2012. Kontaktperson för besöken samt 
internatet är utbildningskoordinator Hege Irene Mar-
kussen.     
 
I anslutning till § 44, meddelar ordföranden och Jonas 
Josefsson att det inte har hänt mycket med Survey & 
Report. Blazenka Scheuer anmäler att CTR gärna vill 
vara med i en testfas, detsamma gäller även ämnet 
Franska på Språk- och litteraturcentrum och Filoso-
fiska institutionen. (Jfr § 44) 
 
När det gäller § 46, betygsskalor, meddelar ordföran-
den att arbetsutskottet ställer sig bakom nämndens 
remissunderlag och rekommendationer. (Jfr §§ 17, 31, 
46) 
 
När det gäller § 47, validering av kandidatprogram i 
praktisk filosofi, politik och ekonomi, meddelar ordfö-
randen att ärendet tagits upp i arbetsutskottet, som 
ställer sig bakom nämndens förslag, dvs att sakkunnig-
gruppen får i uppdrag att se över frågorna om stärkt 
integration av de olika programdelarna och progress-
ionen med särskilt beaktande av valbarheten det sista 
läsåret framför allt inom inriktningen nationaleko-
nomi. (Jfr § 47) 
 
Efter dessa kommentarer läggs föregående sammanträ-
des protokoll till handlingarna. 
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51 MeMeMeMeddelandenddelandenddelandenddelanden....    

a) Utbildningsnämnden 
b) NÄLU 
c) Prefektforum  
d) Utvärdering av rektorsbeslut om 15 

januari som anmälningsfrist för 
samtliga mastersprogram inför an-
tagning höstterminen 2012. 

e) Nominering av stipendier till be-
fintliga avgiftsbetalande studenter. 

f) Övriga meddelanden   
 

a) Inget att meddela från utbildningsnämnden, 
då nästa sammanträde infaller efter grundut-
bildningsnämndens sammanträde.  

 
b) Ordföranden meddelar från NÄLU att Karin 

Ekborg-Persson utför en utredning om admi-
nistrativa funktioner på lärarutbildningen och 
utbildningsvetenskap.   

 
c) Ordföranden meddelar att man på prefektfo-

rum hade planerat att fortsätta genomgången 
av huvudområden på avancerad nivå och fors-
karutbildningsämnen, men att tiden istället 
gick till en genomgång av resultaten från LU:s 
medarbetarenkät.     
 

d) Hege Irene Markussen berättar om utvärde-
ringen av rektorsbeslut om 15 januari som 
anmälningsfrist för samtliga mastersprogram 
2012, inför ett eventuellt nytt beslut för an-
tagningsomgången 2013. Ärendet ska behand-
las i utbildningsnämnden 2012-06-11 inför 
ett nytt beslut. Den tidigarelagda anmälnings-
fristen syftar till att underlätta för avgiftsbeta-
lande internationella studenter, och Lund är i 
nuläget ensam om denna tidiga frist för samt-
liga program på avancerad nivå. De svenska 
programmen vid HT har i synnerhet upplevt 
den tidigarelagda fristen som problematisk. 
HT har skickat en skrivelse om detta som un-
derlag till ärendet i utbildningsnämnden. 
 

e) Hege Irene Markussen berättar att vid utdel-
ningen av stipendier för nyantagna hösttermi-
nen 2011 beslutade fakulteterna att spara ett 
halvt stipendium till en stipendieansöknings-
omgång i mars 2012 för befintliga avgiftsbeta-
lande mastersstudenter. Sju studenter sökte, 
varav tre inte var avgiftsbetalande och därför 
inte kunde nomineras. Bland de resterande 
fyra sökande var två studenter betydlig bättre 
meriterade än de övriga. Man beslutade därför 
att dela stipendiet på dessa två studenter, som 
får 50 000 kronor var. 

 
f) Utbildningsledaren redogör för HSV-

utvärderingarna och meddelar att han till-
sammans med prodekanen och utbildningsko-
ordinator Hege Irene Markussen utgör en 
grupp som läser och hjälper institutionerna 
med självvärderingarna. 

 
g) Efter beslut i fakultetsstyrelsens arbetsutskott 

är det klart att Johanna Gustafsson-Lundberg 
ersätter Blazenka Scheuer i grundutbildnings-
nämnden under läsåret 2012/2013.         
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52 SISISISI----verksamheten verksamheten verksamheten verksamheten     

    
 

Arthur Holmer redogör för SI-verksamheten vid HT. 
Det finns för närvarande 59 mentorer, och kontrakt på 
669 mentorsmöten. Verksamheten utbildar, förutom 
sina egna, även mentorer till andra ämnen och har 
utbyte med t.ex. LTH. 
Arthur berättar om arbetet med att utvärdera SI-
verksamheten, och olika försök att studera samband 
mellan denna och studenternas studieresultat. Att jäm-
föra SI-närvaro med betyg i Ladok har visat sig vara 
administrativt komplicerat, men Arthur konstaterar att 
det finns ett klart samband mellan SI-närvaro och 
genomströmning. 
En enkät skickas till samtliga studenter, före och efter 
en kurs, för att undersöka bland annat studiemotivat-
ion.  
För närvarande finns SI på A- och C-nivå, samt upp-
satskurser. Arthur utreder möjlighet att eventuellt även 
ge SI på B-nivå i framtiden. 
Av alla studenter kommer ca 30-40 % till SI-
verksamheten där den bjuds. Arthur konstaterar att 
ingenstans i Sverige finns en annan fakultet med så 
integrerat SI-arbete som HT i Lund. 
Jonas Josefsson konstaterar att enkätresultaten kunde 
vara intressanta även utanför SI-verksamheten, då de 
även innehåller mer allmänna frågor om studenters 
attityd till studierna. Jonas Josefsson undrar om man 
kan använda Survey & Report även till SI-utvärdering, 
och Frida Schrewelius föreslår att SI skulle kunna in-
korporeras i den generella kursutvärderingen. Jonas 
Josefsson funderar även om man skulle kunna använda 
Survey &Report för analys av befintliga enkäter genom 
att föra in dem i systemet på något sätt.  
Arthur ska inkomma med rapport om SI-arbetet och 
utvärderingarna till grundutbildningsnämnden. 
Då Arthur ska lämna sitt uppdrag under 1,5 år behö-
ver en vikarie tillsättas. Arthur konstaterar att 30 % är 
en realistisk omfattning för uppdraget. 
    
Nämnden beslutar Nämnden beslutar Nämnden beslutar Nämnden beslutar     
attattattatt föreslå till fakultetsstyrelsen att SI-
koordinatorskapet ska kvarligga på 30 % 
 
Ordföranden föredrar ärendet om omdisponering av 
kvarvarande medel från SI-samverkan med gymnasie-
skolan.  
 
Diskussion. 
    
Nämnden beslutarNämnden beslutarNämnden beslutarNämnden beslutar    
attattattatt behandla ärendet om omdisponering av kvarva-
rande medel från SI-samverkan med gymnasieskolan 
till hösten. 
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§ Ärende Beslut 

 
53 Inbjudan pedagogiska priser läsåret Inbjudan pedagogiska priser läsåret Inbjudan pedagogiska priser läsåret Inbjudan pedagogiska priser läsåret 

2012/20132012/20132012/20132012/2013    
 
Dnr PE 2012/284 

Nämnden diskuterar inbjudan att nominera till peda-
gogiska priser, och vem som egentligen får nominera. 
Ordföranden föreslår att ledamöterna, om de så vill, 
kommer in med förslag till nämnden vid nästa sam-
manträde. Hege Irene Markussen kontaktar Malin 
Irhammar för att klargöra hur nomineringsprocessen 
ska ske. 

   
54 Validering Författarskolan som magisteValidering Författarskolan som magisteValidering Författarskolan som magisteValidering Författarskolan som magister-r-r-r-

programprogramprogramprogram    
 
Jfr § 42 
 
Dnr HT 2012/248 
 
Handlingar, se akten! 

Ordföranden lämnar ordet fritt och valideringsun-
derlaget diskuteras. 
 
Nämnden anser att valideringsunderlaget behöver 
kompletteras och förtydligas ytterligare. För att under-
lätta detta arbete beslbeslbeslbesluuuutar nämndentar nämndentar nämndentar nämnden    
    
attattattatt uppdra åt ordföranden, utbildningsledaren och 
Hege Irene Markussen att sammanställa samtliga syn-
punkter från nämnden i ett dokument och återkoppla 
till Författarskolan 
    
attattattatt behandla ett reviderat förslag till valideringsun-
derlag för Författarskolan som magisterprogram vid ett 
sammanträde under hösten 2012. 

   

55 Remiss: Policy och föreskrifter för stRemiss: Policy och föreskrifter för stRemiss: Policy och föreskrifter för stRemiss: Policy och föreskrifter för stu-u-u-u-
dentinflytandedentinflytandedentinflytandedentinflytande    
 
Dnr LS 2011/762 

Hege Irene Markussen berättar att hon skickat skrivel-
sen till samtliga prefekter på HT, men ej fått några 
kommentarer tillbaka. Nämnden diskuterar remissun-
derlaget och konstaterar att det i stort ser bra ut. Ord-
föranden ber om eventuella kommentarer senast 2012-
06-18, varefter han skriver nämndens remissyttrande. 

      

56 Planering inför hösten Planering inför hösten Planering inför hösten Planering inför hösten     
    
 

Nämnden beslutar Nämnden beslutar Nämnden beslutar Nämnden beslutar     
    
attattattatt sammanträdesdatumen under hösten är 15/8, 6/9, 
3/10, 6/11, 10/12 – samtliga med start kl 09.15. 
    
attattattatt hålla heldag i samband med sammanträdet den 
3/10, dvs kl 09.15-16 inkl lunch. 
    
attattattatt höstens internat ska hållas den 15-16 oktober, tro-
ligtvis på Stiftsgården Åkersberg i Höör. 

      

57 Kursplaner Kursplaner Kursplaner Kursplaner     
    
 

Blazenka Scheuer framför frågor om kursplaner från 
administratörerna på CTR, främst om internetkurser 
som har samma innehåll som en campuskurs måste ha 
en egen kurskod.  
 
Nämnden konstaterar att då examinationsformen är en 
annan måste kurserna ha olika kod. Frågor om kurs-
planer ska ställas till kursplanekoordinator Susanne 
Ewert. 

      

58 Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt     
 

Frida Schrewelius och Blazenka Scheuer avtackas med 
varsin blomma. 
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§ Ärende Beslut 

 
 
Vid protokollet      
 
 
Lisa Hetherington      
 
 
Justeras 
 
 
Lars Berggren        Frida Schrewelius 





 
 
 
 

 

 

 

 







 
 
 
 

 

 

 

 






















