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Området för humaniora och teologi   Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden   2011-09-06 klockan 09.15 – 12.00 
  Fakultetsklubben, Språk- och litteraturcentrum  
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Stefan Dahlström  studeranderepresentant  
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
        Sam Leissner studeranderepresentant  
    Marita Ljungqvist universitetslektor  
        Eva Wiberg   docent, prodekanus ordförande 
    Magnus Wikdahl universitetslektor  
              
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Malin Dormer områdesstudievägledare t.o.m. § 82 
    Fanni Faegersten Internationell koordinator  
    Louice Cardell Hepp studieinformatör  
    Alexander Maurits utbildningsledare sekreterare 
    Mattias Persson arbetslivskoordinator  
    Ann Tobin områdesbibliotekarie § 79–80 
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Frida Schrewelius studeranderepresentant  
       
Övriga frånvarandeÖvriga frånvarandeÖvriga frånvarandeÖvriga frånvarande    Peter Gustafsson fakultetssekreterare tjänstledig 
 
 
§ Ärende Beslut 


77 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Stefan Dahlström utsesutsesutsesutses till justeringsperson. 
   
 Ordföranden inleder med att hälsa Stefan 


Dahlström, Malin Dormer och Fanni Fae-
gersten välkomna till nämnden och initierar 
därefter en presentationsrunda. 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt ge den internationelle handläggaren och områdes-
studievägledaren närvaro- och yttranderätt vid nämn-
dens sammanträden. 


   
78 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställsfastställsfastställsfastställs efter en omflyttning och till-


lägg av tre ärenden; § 79 Registreringsnivå i LUPS 
(tidigare § 81), § 80 Interremiss: Visionsarbetet för 
biblioteksverksamheten vid LU (därefter tidigare an-
mälda ärenden), § 87 Remiss: Angående förslag till 
ändring i föreskrifter av Högskoleverket om anstånd 
med studier för antagna samt studieuppehåll, § 88 
Engelska benämningar på delkurser. 


   
79 Registreringsnivå i LUPS (jfr § 74Registreringsnivå i LUPS (jfr § 74Registreringsnivå i LUPS (jfr § 74Registreringsnivå i LUPS (jfr § 74))))    


    
Föredragande: områdesbibliotekarien    


Områdesbibliotekarien redogörredogörredogörredogör för arbetet med LUPS 
och diskussionerna rörande registreringsnivå. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt, i avvaktan på kompletterande underlag från fakul-
tetssekreteraren, behandla ärendet vid sitt samman-
träde 2011-10-10.   
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Grundutbildningsnämnden 2011-09-06 
 
   
§ Ärende Beslut 


 
80 InterremissInterremissInterremissInterremiss: Visionsarbetet för bibliotek: Visionsarbetet för bibliotek: Visionsarbetet för bibliotek: Visionsarbetet för biblioteks-s-s-s-


verksamheten vid LUverksamheten vid LUverksamheten vid LUverksamheten vid LU    
 
Föredragande: ordföranden och områdesbibli-
otekarien 
 
a) Remissvar från områdes olika institution-
er (eller motsv.)        
 
Dnr HT 2011/415 


Ordföranden och områdesbibliotekarien redogör för 
internremissen och de diskussioner som förts på olika 
nivåer inom LU angående biblioteksverksamheten. 
 
Ingående diskussion. 
 
Grundutbildningsnämnden önskar betona studeran-
deperspektivet och väljer därför att lämna följande 
synpunkter på internremissen: 
 


a) Den digitala biblioteksmodellen som skisseras 
i förslaget passar dåligt samman med den verk-
samhet som bedrivs vid HT-området, bland 
annat eftersom studentgruppen är tämligen 
heterogen och behoven varierande hos olika 
studenter. Om man ska introducera en digitalt 
baserad modell är det angeläget att detta sker 
successivt och på ett sätt som låter studenter, 
lärare och forskare utvecklas i egen takt.  


 
b) Det finns en ekonomisk osäkerhet i det före-


slagna tilldelningssystemet som riskerar att 
missgynna område HT. 


 
c) Vid en återgång till ett mer centralt styrd 


biblioteksorganisation riskerar områdena att 
missgynnas även politiskt, på så vis att de för-
lorar delar av sitt inflytande över biblioteks-
verksamheten. 


 
d) Studeranderepresentanterna betonade att till-


gänglighet och leveranstid är det viktigaste och 
inte huruvida vetenskapligt material tillhanda-
hålls i tryckt eller digital form. 
 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar att uppdrauppdrauppdrauppdra åt 
utbildningsledaren 
 
attattattatt delge områdesstyrelsens arbetsutskott dessa syn-
punkter inför dess sammanträde 2011-09-07. 
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§ Ärende Beslut 


 
81 Föregående mötesFöregående mötesFöregående mötesFöregående mötesprotokollprotokollprotokollprotokoll    


a) Protokoll från 2011-06-16 
* Remissvar: Vägledning för arbete med 
kursvärdering och kursutvärdering vid LU 
(jfr § 69) 
 


Ordföranden föredrarföredrarföredrarföredrar föregående mötes protokoll. 
Grundutbildningsnämnden noterarnoterarnoterarnoterar i anslutning till § 
70 och 73 att dessa ärenden bör följas upp då nämn-
dens sekreterare återkommer från sin tjänstledighet. 
Rörande § 71 vill nämnden förtydligaförtydligaförtydligaförtydliga att utbildnings-
ledaren fick i uppdrag att tydliggöra vilka konsekvenser 
de nya riktlinjerna för validering av ej programbaserad 
utbildning får för området samt att ta fram ett un-
derlag inför ett eventuellt inrättande av jiddisch som 
nytt huvudområde. I anslutning till § 75 konstatkonstatkonstatkonstateeeerarrarrarrar 
nämnden att en studeranderepresentant ska ingå i ar-
betsgruppen. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
aaaatttttttt, med dessa påpekanden, lägga protokollet från 
2011-06-16, inklusive remissvaret angående kursvärde-
ring och kursutvärdering, till handlingarna. 


   
82 InformationInformationInformationInformation    


a) Information 
* EQ11-internat 
* Avtal mellan Lunds universitet och Högs-
kolan Kristianstad om gemensam lärarut-
bildning 
b) Utbildningsledare 
c) Områdesstudievägledare 
d) Arbetslivskoordinator 
e) Studierektorsnätverket 
f) Studieinformatör 
g) Internationelle handläggaren 
h) Övrigt 


a) Ordföranden presenterarpresenterarpresenterarpresenterar programmet för områdets 
EQ11-internat i Landskrona den 17-18 oktober. To-
talt har ca 40 personer (inklusive studeranderepresen-
tanter) bjudits in till internatet.  
 
Ordföranden redogörredogörredogörredogör för överenskommelsen mellan 
LU och HKr om gemensam ämneslärarutbildning, och 
avtalets konsekvenser för område HT. Ordföranden 
meddelarmeddelarmeddelarmeddelar också att ett rektorsbeslut angående LU:s 
interna hantering av ämneslärarutbildningens ekonomi 
är att vänta inom kort. 
 
Ordföranden rapporterarrapporterarrapporterarrapporterar härutöver om att hon i 
egenskap av vicerektor kommer att överta ordförande-
skapet för EQ11:s styrgrupp. 


   
     b) Utbildningsledaren redogörredogörredogörredogör för arbetet med valide-


ringen av Kandidatprogrammet i digitala kulturer och 
Kandidatprogrammet i modevetenskap. 
 
Utbildningsledaren rapporterarrapporterarrapporterarrapporterar från den centrala ar-
betsgruppen för utarbetande av nya riktlinjer för kurs- 
och utbildningsplaner där kursplanekoordinator Su-
sanne Ewert och han själv representerar området. 
 
Avslutningsvis meddelar utbildningsledaren att områ-
det under hösten gör en satsning för att kartlägga hur 
likabehandling kommer till uttryck och behandlas i 
undervisningen. Bland annat kommer denna satsning 
att resultera i en workshop den 1 december, kl. 12–16 
på SOL. 


   
  c) Områdesstudievägledaren har inget att rapportera. 
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§ Ärende Beslut 


 
82 
forts 


    d) Arbetslivskoordinatorn redogör för ett pågående 
pilotprojekt om kompetensers användbarhet som bed-
rivs inom området. Projektet kommer att pågå under 
hela höstterminen och utvärderas under våren 2012. 


      


  e) Jonas Josefsson har inget att rapportera från studie-
rektorsnätverket. 


   


     f) Studieinformatören informerarinformerarinformerarinformerar om en annonskam-
panj för områdes utbildningar i danska Metro. Kam-
panjen förefaller framgångsrik men en fördjupad upp-
följning är på gång. Initiativ tas även från centralt håll 
för en LU-gemensam satsning på marknadsföring i 
Danmark. 
 
Studieinformatören meddelarmeddelarmeddelarmeddelar    också att arbetet med 
höstens utbildningsmässor och information på gymna-
sieskolor nu kommit igång. 
 
Vidare berättarberättarberättarberättar studieinformatören att 415 personer 
har anmält sig till områdets examenshögtid den 8 ok-
tober. Totalt är det 82 studenter som kommer att 
motta sina examensbevis. Sammanlagt har ca 600 stu-
denter tagit ut sin examen den senaste tolvmånaderspe-
rioden, vilket är en kraftig uppgång. Studieinformatö-
ren påpekarpåpekarpåpekarpåpekar att grundutbildningsnämnden framöver 
bör ta ställning till huruvida examenshögtiden kom-
mande år ska vara på svenska eller engelska. 


    


  g) Internationelle handläggaren har inget att rappor-
tera. 


   


   h) Ordföranden redogörredogörredogörredogör för den kvalitetsdialog som 
områdesledningen hade med delar av universitetsled-
ningen och utvärderingsenheten torsdagen den 1 sep-
tember och konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att grundutbildningsnämnden 
framöver bör få ta del av de nyckeltal som ligger till 
grund för denna dialog. 
 
Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att nämnden för ämneslärar-
utbildningen har haft sitt andra sammanträde. Vidare 
informerarinformerarinformerarinformerar ordföranden om handläggning av kurspla-
ner rörande ämneslärarutbildningen. 
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§ Ärende Beslut 


 
83 Inför budgetberedningen: Nytt avtal med Inför budgetberedningen: Nytt avtal med Inför budgetberedningen: Nytt avtal med Inför budgetberedningen: Nytt avtal med 


CEDCEDCEDCED    
    
Föredragande: utbildningsledaren 
 
a) Ramavtal mellan område HT och 
LKU/CED 2011 
b) Kommentar från utbildningsledaren 
 
Dnr HT 2011/28 
Dnr PE 2010/565 


Utbildningsledaren redogörredogörredogörredogör för det gällande ramavta-
let med CED och de diskussioner som förts inom om-
rådets högskolepedagogiska utvecklingsgrupp angående 
det kommande årets verksamhet och vilka konsekven-
ser detta får för ett nytt ramavtal.  
 
Diskussion. 
 
Grundutbildningsnämnden instämmerinstämmerinstämmerinstämmer med utbild-
ningsledarens förslag, men konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar också att det 
kan finnas anledning att se över områdets fasta kursut-
bud för att säkerställa att så många lärare som möjligt 
deltar i fördjupningskurser utöver de 5 veckor som de 
grundläggande kurserna motsvarar.  
 
Mot bakgrund av detta beslutarbeslutarbeslutarbeslutar nämnden att uppdrauppdrauppdrauppdra 
åt den högskolepedagogiska utvecklingsgruppen 
 
aaaatttttttt redogöra för innehållet i avtalet och hur en revide-
rad kursmodell kan se ut och vilka konsekvenser en 
sådan modell eventuellt får för övriga delar av avtalet. 


    


84 Riktlinjer för inställda kurserRiktlinjer för inställda kurserRiktlinjer för inställda kurserRiktlinjer för inställda kurser    
    
Föredragande: ordföranden 


Ordföranden redogörredogörredogörredogör för rutinerna vid inställande av 
kurser och de oklarheter som för närvarande råder.  
 
Diskussion. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar att uppdrauppdrauppdrauppdra åt 
utbildningsledaren  
 
attattattatt ta fram ett utkast till riktlinjer för inställande av 
kurser till nästkommande sammanträde. 


      


85 ÖverÖverÖverÖverensstämmelse mellan förslag till ensstämmelse mellan förslag till ensstämmelse mellan förslag till ensstämmelse mellan förslag till 
lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Lunds lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Lunds lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Lunds lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Lunds 
universitet och riktlinjerna för bemauniversitet och riktlinjerna för bemauniversitet och riktlinjerna för bemauniversitet och riktlinjerna för beman-n-n-n-
ning vid HTning vid HTning vid HTning vid HT----områdetområdetområdetområdet    
    
Föredragande: ordföranden 
 
a)Utkast till lokalt avtal om arbetstid för 
lärarpersonal m.fl. vid Lunds universitet 
b) Riktlinjer för planering och beräkning av 
lärares arbetsinsatser inom utbildning på 
grund- och avancerad nivå inom området 
för humaniora och teologi 
 
Dnr HT 2008/510 


Ordföranden föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet.  
 
Diskussion. 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att områdets 
riktlinjer inte bryter mot förslaget till arbetstidsavtal 
och att riktlinjerna i alla lägen är underordnat det cen-
trala arbetstidsavtalet. Vidare noterarnoterarnoterarnoterar nämnden att 
avtalet innehåller diverse generella kommentarer (jfr 
SACO:s förslag till skrivning, s. 8 sista stycket under 7 
§) vilka med fördel kan utelämnas eller infogas under 
den inledande rubriken ”Parternas gemensamma ut-
gångspunkter/avsiktsförklaring”. I anslutning till för-
slagets skrivningar om svårigheten att fastställa gene-
rella beräkningsgrunder (s. 7, sista stycket under 6 §) 
konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar nämnden att områdets riktlinjer visar att 
så inte är fallet. 
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§ Ärende Beslut 


 
86 RemissRemissRemissRemiss: Studiemedel för gränslös ku: Studiemedel för gränslös ku: Studiemedel för gränslös ku: Studiemedel för gränslös kun-n-n-n-


skapskapskapskap    
    
Föredragande: ordföranden 
 
a)Missiv och sammanfattning 
b) Protokollsutdrag från arbetsutskottets 
sammanträde 2011-08-22 
 
Dnr HT 2011/426 


Ordföranden presenterarpresenterarpresenterarpresenterar remissen och arbetsutskot-
tets uppdrag. 
 
Grundutbildningsnämnden vill lämna följande syn-
punkter på remissen: 
 


a) För att främja mobiliteten och graden av 
internationalisering inom högre utbild-
ning bör även kortare vistelser än tre må-
nader räknas som utlandsvistelser.  


b) Nämnden ser det som en brist att distans-
studier utanför ESS och Schweiz inte de-
finieras som utlandsstudier i studieme-
delshänseende och således endast bör be-
viljas om det finns särskilda skäl. Även 
denna utbildning bör ge rätt till studie-
medel (jfr Sammanfattningen, s. 21). 


c) Även om nämnden är positiv till föresat-
sen att även studiemedel för utlandsstu-
dier ska utbetalas månadsvis i förskott är 
det tveksamt om det kommer att fungera i 
praktiken. Beredningen av huruvida en 
student har rätt till studiemedel är omfat-
tande och tar ofta lång tid. 


 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar att uppdrauppdrauppdrauppdra åt 
utbildningsledaren 
 
attattattatt delge områdesstyrelsens arbetsutskott dessa syn-
punkter inför dess sammanträde 2011-09-07. 


      


87 RemissRemissRemissRemiss: Angående förslag till ändring i : Angående förslag till ändring i : Angående förslag till ändring i : Angående förslag till ändring i 
föreskrifter av Högskoleverket om aföreskrifter av Högskoleverket om aföreskrifter av Högskoleverket om aföreskrifter av Högskoleverket om an-n-n-n-
stånd med studier för antagna samt studstånd med studier för antagna samt studstånd med studier för antagna samt studstånd med studier för antagna samt studi-i-i-i-
euppehålleuppehålleuppehålleuppehåll    
    
Föredragande: ordföranden 
 
a) Missiv och konsekvensutredning 
 
Dnr LUR 2011/97 


Ordföranden presenterarpresenterarpresenterarpresenterar remissen. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar  
 
attattattatt avstå från att avge ett yttrande över remissen.  


      


88 Engelska benämningar på delkurserEngelska benämningar på delkurserEngelska benämningar på delkurserEngelska benämningar på delkurser    
 
Föredragande: utbildningsledaren    


Utbildningsledaren redogörredogörredogörredogör för de problem som upp-
stått för utbytesstudenter med anledning av att be-
nämningar på engelska saknas på vissa av områdets 
delkurser. 
 
Grundutbildningsnämnden uppdraruppdraruppdraruppdrar åt kursplaneko-
ordinatorn och utbildningsledaren 
 
attattattatt göra en sammanställning över de delkurser som 
saknar engelsk benämning, och  
 
attattattatt anmoda institutionerna att ge dessa delkurser be-
nämningar en adekvat engelsk översättning. 
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§ Ärende Beslut 


 
      


 
 
 
 
Vid protokollet      
 
 
 
Alexander Maurits 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Eva Wiberg        Stefan Dahlström  








 


 


 







 


 







 


 







 


 







 


 







 


 







 


 







 


 














































