Utbildningskommittémöte 1 - Dagordning (090902)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av sekreterare och justeringsperson
Kommittén föreslås välja en person till mötessekreterare.
Erfarenheten lär oss att allting blir lättare om man har en permanent sekreterare för en
kommitté. Om det finns någon som kan tänka sig detta är kommittéordföranden djupt
tacksam.
Ytterligare en person föreslås väljas till justeringsperson.

3 Justering av röstlängden
Kommittén är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är närvarande.
Röstberättigade är inrapporterade ledamöter från medlemskårerna, eller ersättare för
dessa, samt kommittéordförande.

4 Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst om kallelsen kommit minst fem vardagar i förväg. Handlingarna ska
vara tillgängliga tre vardagar innan mötet.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Kommittén har möjlighet att adjungera personer till mötet. Ständigt adjungerade är TLTHs
representanter och medlemskårernas presidialer.

6 Fastställande av föredragningslistan
7 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll föreligger ej.

8 Meddelanden
Se bilaga 1.

9 Val av vice ordförande
Beslut. Kommitté ska inom sig välja en vice ordförande som är ordföran de behjälplig och
som träder in vid dennes frånvaro. Vice ordförande för kommittém kan också vara ett
bollplank för ordföranden när det gäller vilka ärenden man ska ta upp et.c. Vice orförande
kan vara en av ledamöterna eller en person i ett anknutet organ.

10 Kommitténs mötesdatum
Beslut. Christian Stråhlman har tagit fram förslag på mötestider för kommittén.
Gemensamt för förslagen är att de ligger strax före mötena med Utvecklingsrådet. Detta för
att det ska vara möjligt att diskutera rådets handlingar på mötena.
Utbildningskommittén föreslås besluta
att sammanträda 8/10, 17/11, 9/12, 21/1, 18/2, 11/3, 22/4 och 3/6, samtliga tillfällen kl.
16.15

11 Konkretisering av utbildningskommitténs del av LUS verksamhets plan
Beslut. LUS styrelse har beslutat att utbildningskommittén ska konkretisera
verksamhetsplanens kapitel 4. Verksamhetsplanen finns i bilaga 1.
Diskussion på mötet om vad vi vill göra. Ordförande föreslår därför att vi tillsätter en
arbetsgrupp som utformar slutversionen av konkretiseringen. Denna bör bestå av
ordföranden och övriga intresserade. Gruppen sammanställer ett föslag som bollas via mail
och sedan rapporteras in till LUS styrelse.
Konkretiseringen ska visa hur vi tänker uppfylla målen i verksamhetsplanen (4 st). Vi har
fokusfrågan: Studenter och tredje uppgiften - som handlar om anställningsbarhet,
synlighet och arbetslivsanknytning. Verksamhetsplanen innehåller även aktuella frågor och
löpande verksamhet som inte behöver konkretiseras.
Kommittén föreslås besluta

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Angelica Andersson (sammankallande), X och X
som ges i uppdrag att, efter kommitténs diskussioner, ta fram en konkretisering av kapitel 4
i LUS verksamhetsplan.

12 Hantering av anknutna organ
Diskussion. Utbildningskommittén har fem anknutna organ.

▪
▪
▪
▪
▪

Utvecklingsrådet
Rådet för forskarutbildning
Antagningsnämnden
Examensnämnden
Diciplinnämnden

Ledamöterna i dessa organ är automatiskt adjugerade till kommitténs möten. Kommittén
bör dock diskutera vilka krav på återkoppling vi ska ställa på varje enskilt organ.

13 Pedagogiskt pris hösten 2009
Beslut. LUS har varje termin möjlighet att utse en eller två personer som får Lunds
universitets pedagogiska pris. Priset delas ut vid professorsinstallationen. I år äger höstens
installation rum 16/10. Höstens pristagare ska meddelas Utvärderingsenheten xx/9.
Utbildningskommittén föreslås därför att ha ett extra-insatt möte där enbart punkten
"Utseende av pedagogisk pristagare" behandlas.
Anmodan att nominera pristagare har gått ut till kårerna. Kommitténs ledamöter uppmanas
uppmana sina kårer att nominera goda pedagoger till priset.
Kommittén föreslås besluta
att vid ett möte 17/9 klockan 16.15 besluta om studentkårernas pedagogiska pristagare.

14 Genomgång av ärenden till Utvecklingsrådets möte
Diskussion/beslut. Kommittémötet syftar bland annat till att de personer som sitter i
anknutna organ ska kunna åsiktsbilda och förbereda LUS åsikter i organet.
Utvecklingsrådet, som behandlar universitetsgemensamma frågor om pedagogisk utveckling
och kvalitetssäkring, har möte 9/9 och de ärenden som kan vara intressanta för kommittén

bör diskuteras. Då handlingarna till utvecklingsrådets möte ännu inte kommit ut får dessa
presenteras först på mötet.

15 Terminstider vid LU
Diskussion/beslut. Utredningen om terminstider vid LU har presenterat
rekommendationer som LUS har möjlighet att lämna synpunkter på. Rapporten och förslag
till beslut om åtgärder finns bifogat.

16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilagor
Bilaga 1 - Meddelanden
Genomgång av hur kommitténs arbete regleras i LUS styrdokument.
Utbildningskommittén har inrättats av LUS ting och regleras av LUS styrdokument. De
viktigaste dokumenten är stadga , reglemente ochåsiktsprogram. Utöver dessa mer
beständiga dokument regleras kommitténs verksamhet också av .
Bland annat gäller följande för LUS kommittéer

Enligt stadgan

▪
▪
▪

En kommitté har rätt att lämna in skriftliga yrkanden till styrelsen.
En kommitté kan få uppdrag av tinget och styrelsen.
En kommitté har till uppdrag dels att förbereda ärenden till det organ knutna till
kommittén och dels att driva frågor inom eller utom organen knutna till kommittén.

▪

Tinget utser en ordförande för kommittén. Utöver ordföranden består kommittén av
minst en ur LUS presidium, studeranderepresentanterna i anknutna organ samt en

ledamot utsedd av respektive medlemskår. Kommittéerna äger rätt att adjungera
ytterligare ledamöter till sig. Kommittén har att utse en vice ordförande inom sig
som träder i ordförandes ställe vid dennes frånvaro.

Enligt reglementet

▪

Vid röstningsförfaranden är det enbart inrapporterade ledamöter från
medlemskårerna, eller ersättare för dessa, samt ordförande i kommittén som får
rösta. Kommittén är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är
närvarande.

▪

Ordföranden för kommittén ansvarar tillsammans med de förtroendevalda för
kallelser, dagordning och protokoll. Det åligger även presidiet att dela upp ansvaret
för kommittéerna mellan sig.

▪

Kommittéerna har som huvuduppgifter att dels låta medlemskårerna delge
studentrepresentanterna i respektive organ dess specifika synpunkter på organets
olika ärenden och dels att vara ett forum för medlemskårerna att åsiktsbilda och
eventuellt driva gemensamma projekt eller kampanjer, både inom och utom de
organ som kommittéerna är knutna till.

▪

Utbildningskommittén (U-kommittén) behandlar universitetsgemensamma
kvalitetsfrågor inom utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Utvecklingsrådet, Forskarutbildningsrådet, Disciplinnämnden och
Antagningsnämnden är till kommittén knutna organ.

▪

Utförligare beslutsprotokoll ska föras under mötena och ska justeras av
ordföranden. Protokollet ska skickas till kommittén samt till LUS medlemskårer.

▪

Det åligger kommittén
att inom sig utse en vice ordförande
att aktivt följa och följa upp de ärenden som är relevanta för studenter i respektive
organ
att vid behandlande av ärenden ej avvika i sin uppfattning från det av tinget
fastställda åsiktsprogrammet

att kontinuerligt verka för en utveckling av LUS åsiktsprogram
att på delegation av styrelsen svara på remisser med särskild anknytning till frågor
vanligen behandlade i respektive organ
att till styrelsens sista möte för verksamhetsåret avlägga skriftlig rapport om
verksamhetsårets arbete
att driva de projekt som beslutats om i verksamhetsplanen

Enligt åsiktsprogrammet

▪

Kommittén har att efterfölja hela åsiktsprogrammet men utbildningskommittén har
särskilt intresse av kapitel 2, Utbildningspolitiska frågor, och kapitel 5, Frågor
rörande samarbete med andra parter.

Enligt verksamhetsplanen

▪

I början av verksamhetsåret ska styrelse och kommittéer gå igenom och
konkretisera sina respektive delar av verksamhetsplanen, d v s lägga upp en plan
för hur målen ska nås, vilka personer som ansvarar för respektive mål samt en
tidsplan. Resultatet av denna konkretisering, den så kallade konkretiserade verksam
hets planen, ska förevisas på LUS tings första sammanträde för verksamhetsåret.

▪

Under verksamhetsåret ska varje kommitté löpande skriftligen rapportera om sin
verksamhet till styrelsen. Rapporterna ska inkludera information från de
studeranderepresentanter som är kopplade till kommittén över arbetet som bedrivs
i respektive universitetsorgan, information om hur kommittén arbetar för att uppnå
målen i verksamhetsplanen samt information om kommitténs förehavanden i övrigt.

4 Utbildningskommittén

Utbildningskommittén verkar för en hög kvalitet i utbildningen på grund-, avancerad
och forskarnivå vid samtliga områden inom Lunds universitet. Övergripande frågor
om utbildningskvalitet, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling samt

studenters rättssäkerhet är frågor som kommittén arbetar med.

4.1 Studenter och tredje uppgiften

Många utbildningar vid LU håller ämnesmässigt hög kvalitet. Men något som i högsta
grad är anmärkningsvärt är att studenter vid samtliga fakulteter upplever
arbetslivsanknytningen som undermålig, med ett fåtal undantag. Arbetslivsanknytning
har traditionellt inte ansetts vara en utbildningsfråga, men bland annat i och med
Bolognadeklarationen och Lissabonkonventionen har arbetet med anställningsbarhet
integrerats i universitetets kvalitetsarbete. Universitetet behöver förbättra
marknadsföringen av sina studenter. Det bör inte endast ligga i varje enskild students
intresse att skapa kontakter med framtida arbetsgivare, det måste även ligga i universitets
intresse. Genom att tydliggöra studenternas kompetenser och vad de kan bidra med
gentemot avnämare kommer det även ligga i deras intresse att skapa dessa kontakter.
Studenternas kunskaper om den egna kompetensen måste då öka. Ett bra sätt att sprida
information om utbildningarnas kvalitet är att använda människor som kunskapsbärare.
Detta kan ske på många olika sätt, där några exempel är studenter som gör examensarbete
eller praktik, industridoktorander, gästföreläsare och avnämarrepresentanter i nämnder och
styrelser. Lunds universitet examinerar otroligt många studenter varje år; förhoppningsvis
är dessa intresserade av att även i sin framtida yrkesroll ha fortsatt kontakt med Lunds
universitet och berika de efterföljande studenternas studietid. Alumninätverk är en viktig
plattform och det är av högsta vikt att en sådan kommer igång och börjar fungera så fort
som möjligt.

För att på bästa sätt kunna marknadsföra studenterna gentemot framtida arbetsgivare
bör det för varje utbildning finnas en kompetensprofil. Denna ska fungera som
en innehållsförteckning över vilka praktiska och generella kunskaper och
ämneskunskaper utbildningarna ger. En sådan är inte bara avnämare till hjälp vid
anställning utan kan även användas av studenterna själva när de ska ge sig ut på

arbetsmarknaden. Iförlängningen bör dessa kompetensprofiler samlas i en sökbar
databas. Det måste ligga i universitets intresse att kunskapen är hög inte bara hos
studenterna, utan även om studenterna. Syns man inte så finns man inte i dagens
samhälle. När studenternas anställningsbarhet och konkurrenskraft på arbetsmarknaden
ökar så kommer även söktrycket till våra fantastiska utbildningar att öka, liksom retention,
breddad rekrytering och annat som hör samman med arbetslivsanknytning och synlighet.

(1) Målet är att Lunds universitet sammanställer en kompetensprofil för
samtliga utbildningar, att dessa läggs in i en sökbar databas och att de används aktivt
i marknadsföringen av LU:s studenter.
(2) Målet är att LUS ska vara delaktigt i utformningen, utvecklingen och
implementeringen av alumninätverket för att säkerställa kvaliteten.
(3) Målet är att LUS under året inventerar eller låter inventera förekomsten
av avnämarrepresentanter i universitetets olika styrelser och nämnder där
utbildningsfrågor diskuteras och föreslår eventuella åtgärder.
(4) Målet är att Lunds universitet ska uppmuntra och underlätta för studenter att
göra examensarbete eller praktik utanför akademin genom att öppna kontaktytor
mellan studenter och avnämare.
(5) Målet är att LUS ska påtala vikten av avnämarundersökningar.

Aktuella frågor och löpande verksamhet
- Hanteringen av ECTS-betyg på Lunds universitet
- Profilområde: E-lärande
- Utdelande av tre pedagogiska priser
- Utredning om Lunds universitets terminsindelningar
- Implementering av rättighetslistorna
- EQ11
- Policy och handlingsplaner för kvalitetsarbete (genomförande)
- Uppföljning av Högskoleverkets lärosätesutvärdering 2009

- Högskoleverkets ämnesutvärderingar av humaniora och samhällsvetenskap
- Studentbarometrar på område HT och område S
- Lärarledd tid som nyckeltal
- Lärarutbildningen
- Apotekar- och receptarieutbildningen
- Lunds studentkårers karneval

Rapporter från anknutna organ
Inga rapporter har inkommit

