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Närvarande
ledamöter:

Eva Åkesson, prorektor, ordf.
Ann-Katrin Bäcklund, Samhällsvetenskapliga fakulteten, t.o.m.§79
Kristina Eneroth, Ekonomihögskolan
Gunnar Heiling, Konstnärliga fakulteten
Bengt Jeppsson, Medicinska fakulteten, t.o.m. § 77
Annika Nilsson, Juridiska fakulteten
Jenny Pobiega, Samhällsvetarkåren, LUS
Ingrid Svensson, LTH
Olle Söderman, Naturvetenskapliga fakulteten

Deltagare i rådets
möten

Tarmo Haavisto, Sektion Student och utbildning
Malin Irhammar, CED
Åsa Lindberg-Sand, CED
Christian Stråhlman, LUS
Pär Svensson, Avd. för internationella relationer
Susanne Wallmark, Avd.för Planering och utvärdering

Förhinder anmälts av:

Malin Grahn, LUS
Eva Wiberg, Området för humaniora och teologi

Övriga närvarande:

Eva Lindgren, Avd. för Planering och utvärdering, sekr.
Lotty Larson, CED, fr.o.m. § 80
Lena Örnberg, Avd. för Planering och utvärdering, fr.o.m. § 80

Plats:

Sektion Student och utbildning

§ 71. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 72. Dagordning fastställs
Bilaga § 72: Kallelsen
Förslag framfördes att punkt 6 tas upp i anslutning till 11 c. Efter ändring godkändes dagordningen.
§ 73. Mötesanteckningar från senaste mötet
Bilaga § 73: Mötesanteckningar 13 oktober 2009
Mötesanteckningarna lades till handlingarna.
§ 74. Kvalitetsarbetet inom Sektion student och utbildning
Bilaga § 74: Åhörarkopaía till power point presentation
Sektion Student och utbildnings samtliga verksamhetsområden och nyckeltal relaterade till
dem presenterades av Tarmo Haavisto. Kvalitetsarbetet styrs av de uppdrag ledningen
formulerat samt handlingsplanerna rörande kvalitetsarbete 2009-2010, breddad rekrytering
2009-2011 och policy för internationalisering 2008-2011. Några av exemplen på
verksamheter som gavs avsåg:
- Tillsammans med Området för humaniora och teologi har nyordning inom Swedish
Language and Orientation programs och kurserna rörande Swedish for Exchange
Students utvärderats. Rapport föreligger snart.
- Effekter har börjat synas som resultat av arbetet med att stimulera utresande studenter
inom ramen för Erasmus- och Nordplus-programmen.
- Metoder för att kvalitetssäkra studie- och karriärvägledningen. Arbetsgrupp finns
tillsammans med områdena för att utveckla verksamheten. Enkätundersökningar
genomförs.
- Webbinformation håller på att utvecklas, särskilt den på engelska
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§ 74 forts.

-

Relevant språkstöd ska erbjudas. Översättningsverktyg och samarbete med språkgruppen
sker. Språkcaféverksamhet utvecklas.
Fortsätta utveckla stödåtgärder för att minska studieavbrott och öka genomströmningen.
Samarbetet med skolor, folkhögskolor och andra utbildningsanordnare ska förstärkas
Fortsatt fortbildning av studie- och karriärvägledare
Valideringsformer för reell kompetens ska utvecklas.

Arbetet med breddad rekrytning har gett resultat inom samhällsvetenskapliga fakulteten och
man vill ge ökat stöd till dessa studenter så att de fortsätter på högre nivåer. Retentionsaspekten är viktig. Ann-Katrin Bäcklund efterfrågade utökad språkserviceverksamhet. Detta
kunde inte utlovas vid mötet. A-K Bäcklund och T Haavisto kommer att fortsätta diskutera
frågan.
En webbaserad studietekniksutbildning – också på engelska – föreslogs av ledamöterna och
detta kommer att studeras närmare inom sektionen.
Ordföranden påpekade att vid utländska universitet finns ofta gemensam stödverksamhet till
lärare och studenter men att i Sverige är det separerat, vilket gör att ett utökat samarbete
mellan de olika stödverksamheterna behövs.
§ 75. Meddelanden/Information
a. Uppföljning av handlingsplan för kvalitetsarbetet.
Bilaga § 75 a: Uppföljning av Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010. Utvecklingsrådet/avd för Planering
och utvärdering. Uppföljning 2009-10-26, Dnr LS 2009/881.
Rapportering rörande verksamheter upptagna i handlingsplanen ska inlämnas 1 december.
Detta ska ske i anslutning till inlämnande av uppgifter rörande kvalitetsarbete till
årsredovisningen. Utvecklingsrådets områdesrepresentanter rekommenderades att samarbeta
med resp. kanslichef.
b. Förändringar i antagningsordningen
Vissa förändringar sker rörande antagningstider och områdesbehörigheter. Mest problematiskt är hur meriter hanteras, särskilt vad gäller generell examen. Samma regler måste gälla
för hela universitetet.
c. SUHF:s nya rekommendationer om betygsskalor
Endast preliminär version föreligger. Enligt denna föreslås att nya regler om betygsskalor
ska gälla från 2011. Vidare ska det vara möjligt att uppgifter kan läggas in i LADOK.
Ordföranden uppdrog åt Tarmo Haavisto att översända information till utvecklingsrådet så
snart beslutet är klart.
d. Slutrapport från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2008-2009.
Bilaga § 75 d:1: Slutrapport från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2008-2009.
SUHF, oktober 2010.
Bilaga § 75 d:2: Mail från Monica Vikingsson 16 november 2009 avseende inbjudan till
möte med representanter för HSV 26 november.
2010 års utvärderingar enligt det nya systemet föreslås i rapporten vara pilotår.
Ordföranden påminde utvecklingsrådet om det möte som äger rum kl 13-15 i anslutning till
dekanmötet 26 november. Representanter från Högskoleverket kommer att närvara. Kallelse
har skickats till utvecklingsrådet.
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§ 75 forts.

e. Akademiker kan räkna med jobb
Bilaga § 75 e: Pressmeddelande från Högskoleverket 2009-11-12
Det är en stor brist att HSV fortfarande inte tar hänsyn till dem som arbetar utomlands i den
statistik som redovisas.
f. The future of universities in a knowledge economy
Bilaga § 75 f: Executive summary ur rapport från Department for Business Innovation &
Skills
Rapporten som nyligen publicerats kommer att få stor internationell genomslagskraft.
g. Handlingsplanen för kvalitetsarbetet på engelska
Bilaga § 75 g: Quality Assurance and Quality Enhancement in First and Second Cykle
Studies at Lund University: Plan of Action for 2009-2010
Handlingsplanen för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå finns nu översatt till
engelska, dock ej tryckt.
h. Lunds universitets självvärdering av kvalitetsarbetet på engelska
Den engelska översättningen av självvärderingen är klar och kommer att föreligga i tryckt
version.
§ 76. Uppföljning av Högskoleverkets utvärderingar 2008
Bilaga § 76: Uppföljning av Högskoleverkets utvärderingar 2008, Förslag Rapport,
Planering och utvärdering.
Området för humaniora och teologi samt Samhällsvetenskapliga fakulteten skulle göra uppföljningar av sina resp. utbildningar som utvärderats av HSV och avge svar till utvecklingsrådet. Från HT-området inkom några dagar före sammanträdet en skrivelse på områdesdekanens vägnar med hänvisning till utbildningarnas yttranden och samhällsvetenskapliga
fakulteten hade inte avgett någon redogörelse alls. Sekreteraren hade sammanställt en
rapport som översänts till utvecklingsrådet. Denna saknade emellertid avsnitt rörande
berörda områdes synpunkter. En sammanställning över slutsatser av generell natur överlämnades.
Ordföranden påpekade att styrelsen är mycket intresserad av dessa uppföljningar och de
utgör en del av LU:s kvalitetssäkringsarbete. Inom HT-området är examensrätter ifrågasatta
och det är allvarligt. Vi måste säkerställa att områdena tar ansvar för arbetet med att följa
upp de utvärderingar som gjorts. Information till styrelsen kan inte ges vid decembermötet
utan får ske nästa år. Utvecklingsrådet tar upp frågan igen vid mötet 14 december. Ledamöterna uppmanades att till näste möte fundera över redovisade slutsatser.
Ann-Katrin Bäcklund uppmanades lämna in uppföljning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Susanne Wallmark och Eva Lindgren uppdrogs kontakta HT-området att inkomma
med kompletteringar.
§ 77. Ekonomisk utveckling och styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå
Bilaga § 77 a: Kvartalsrapport per den 30 september 2009. Sektion Ekonomi, Missiv 200910-30, Dnr EK 2009/53.
Bilaga § 77 b: Indirekta kostnader. Planering och utvärdering, PM 2009-10-29 till universitetsstyrelsen. Dnr LS 2009/902.
En ökning avseende administrativa tjänster har skett jämfört med föregående år. Den klassificeringen som sker, styrd genom SCB, gör att t.ex. projektassistenter registreras som administrativa. Däremot redovisas prefekternas arbetsuppgifter som akademiska. Genom omorganisation ingår ESS och LUAB under administrativ personal.
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§ 77 forts.

Positiva resultat redovisas i stort i kvartalsrapporten. Sett till helårsprognos leder detta
emellertid till att myndighetskapitalet blir mycket stort, ca 17% av kostnaderna. Risk finns
för statlig indragning av medel. Det långsiktiga målet är att myndighetskapitalet ska utgöra
7% av kostnaderna. De årliga kostnaderna måste öka. Efter 2013 förväntas däremot minskade anslag. Susanne Wallmark rekommenderade områdena att t.ex. öka antalet anställda.
Vid disussionen framfördes de oklara regler som gäller för användning av myndighetskapital. Vissa år har de fått användas, andra inte. Önskemål framfördes att myndighetskapitalet
kan få användas under en treårsperiod. Svar gavs att det av redovisningsskäl inte går, periodisering kan inte ske.
Avsättning till indirekta kostnader skiljer sig åt mellan områdena. Det nya redovisningssystemet kräver en annan syn på medelsfördelning. Susanne Wallmark hänvisade här bl.a.
till senaste numret av LUM. Ledamöterna ställde sig fortfarande frågande till den skillnad
rörande avsättning till kärnverksamhet som redovisades i den Andrénska utredningen av
historia och den beräkning som Olle Söderman gjort. Wallmark meddelade att jämförelser
inte hunnit göras.
Ledamöterna uttryckte stor uppskattning rörande de ekonomiska genomgångar som Susanne
Wallmark gör i utvecklingsrådet.
§ 78. Diskussion kring införande av avgifter
Bilaga § 78:1: Förhastade studieavgifter raserar masterutbildningar. Debattinlägg i
Göteborgs-Posten 16 november 2009.
Bilaga § 78:2: Kallelse till strategimöte 4 deecember 2009. Mail 3 november 2009.
Debattinlägget har undertecknats av prorektorerna vid Lunds och Göteborgs universitet samt
KTH. Kritik riktas mot hantering och införande av avgifter för utomeuropeiska studenter.
Förslag lämnas att följa Finlands exempel där en mjukstart görs.
Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för olika scenarior och sektion Student och
utbildning arbetar med att ta fram olika modeller för hur avgifterna ska hanteras.
Pär Svensson meddelade att en skrivelse skickats till Utbildningsdepartementet eftersom
vissa studenter måste undantas, t.ex. de som studerar inom ramen för Erasmus Mundus.
Stora omställningar rörande programutbud kan bli följden om avgifter införs 2011. Rekryteringsarbetet behöver också ses över.
Avgiftsfrågan kommer att diskuteras vid strategimötet den 4 december, som bl.a. utvecklingsrådet kallats till. Samtliga områden förväntas vara representerade.
§ 79. Avskaffandet av kårobligatoriet
Christian Stråhlman redogjorde för konsekvenserna till följd av avskaffandet av kårobligatoriet 1 juli 2010. Härefter ska ansökan om kårstatus ställas till universitetet. Beviljandet
gäller för tre år men kårerna måste årligen rapportera till universitetet. Från LU:s sida har
framförts att det lämpligen bör vara en kår per fakultet samt en doktorandkår. Inom vissa
fakulteter finns i nuläget flera kårer. Sammanslagningar måste alltså ske. Vidare har LU
uttalat att en samarbetsorganisation för kårerna ska finnas, vilket ställer högre krav och
medför större ansvar för LUS. Kårerna kommer att få viss ekonomisk hjälp från staten och
LU har utlovat bidrag.
Vid diskussionen framfördes att det ånyo är anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kommer att belastas. Vidare att studentpengen skiljer sig åt mellan områdena, vilket innebär att kostnaderna procentuellt blir högre för vissa fakulteter. Det påpekades
också att hänsyn måste tas till de kårer som gått ur LUS.
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§ 80. Lägesrapport: Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
a. Information om VETA
Utveckling av ett digitalt kursvärderingssystem som kan användas inom hela Lunds universitet fanns med i handlingsplanen för 2008-09. Bakgrunden var bl.a. att i kursvärderingar
ska studenterna kunna relatera sina erfarenheter till olika kursmål. Systemet skulle också
kunna kommunicera med andra system där adresser och kursmål kan hämtas. Lättillgänglig
och snabb automatisk redovisning i bl.a. tabeller och diagram skulle vara möjligt. e-val
kunde inte utvecklas att klara dessa uppgifter. VETA har utvecklats tillsammans med ett privat företag och kan användas till mer än kursvärderingar. I vissa fall måste extra licensavgifter betalas. VETA har just använts för Studentbarometern 2009 Samhällsvetenskap.
Handledning utarbetas och utbildning kommer att genomföras. Lotty Larson meddelade att
inledningsvis bör det vara ca 10-12 personer från intresserade områden som genomgår utbildningen. Support ska ges av LDC.
b. Registrering av kompetensutveckling
Lönesystemet PRIMULA har utvecklats med en modul där registrering av dem som genomgått olika utbildningar rörande kompetensutveckling kan ske. Försöksverksamhet pågår.
Malin Irhammar kunde inte utlova när systemet kan börja användas för reguljär verksamhet.
c:1. Högskoleverkets nya utvärderingssystem
Bilaga § 80c:1: Åhörarkopia och minnesanteckningar från HSV:s informationsmöte 29
oktober 2009.
Fortfarande råder stor oklarhet rörande det nya utvärderingssystemet. Det är vidare osäkert
när prop:en kommer. Utvärdering av utbildning på forskarnivå passar inte in i det föreslagna
systemet utan här måste vidareutveckling ske. Denna utvärdering kommer troligen inte att
ingå första året. Utbildningsdepartementet sägs enligt Susanne Wallmark vara kritiskt till
indikator 1. Pilotverksamhet ska genomföras.Lunds universitet har anmält deltagande i detta.
c:2. Information om projektet Stöd till områdena rörande kvalitetsarbetet
Bilaga § 80c:2: Information om projektet Stöd till områdena rörande kvalitetsarbetet,
Planering och utvärdering, Information 2009-11-18.
Lena Örnberg presenterade projektet som har sin bas i handlingsplanerna för kvalitetsarbete
och Högskoleverkets nya utvärderingssystem. Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan har prioriterats då samhällsvetenskapliga utbildningar först ska utvärderas
enligt det föreslagna nya systemet. Vidare har medverkan skett i studierektorskonferensen
inom Området för humaniora och teologi. Områdena har bl.a. framfört önskemål om vilka
stöd det finns behov av.
- En modell för arbetet med kursplaner behöver utvecklas och kurser genomföras. Det är
också viktigt att UBAS kommer i drift.
- Att work-shops genomförs områdesvis där lärandemål och examination och sambandet
dem emellan behandlas.
- Information om Högskoleverkets utvärderingar. Genom HSV:s pilotverksamhet får de
medverkande förhandskunskaper som kan spridas inom LU.
- Fler högskolepedagogiska kurser behöver ges på engelska.
- Samordning inom LU rörande uppföljning av handlingsplaner o.dyl.
- Att en universitetesgemensam pedagogisk akademi skapas eller att några områden tillsammans kan skapa en sådan.
§ 81. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Anteckningar förda av:

Undertecknas av:

Eva Lindgren

Eva Åkesson

