Utbildningskommittén 4 - Protokoll (091209)
Närvarande

•
•
•
•
•
•

Angelica Andersson (ordförande)
Jenny Pobiega (SAM)
Johan Thorstensson (LHK)
Christian Stråhlman (LUS)
Robert Hansson (LSHS, diciplinnämnden)
Aleksandra Popovic (LDK)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare och justeringsperson
Kommittén valde Christian Stråhlman till sekretererare.
Kommittén valde Jenny Pobiega till justerare.

3 Justering av röstlängden
Kommittén var beslutsmässig.

4 Mötets behöriga utlysande
Kommittén ansåg mötet behörigen utlyst.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Kommittén beslutade
att lämna punkten utan åtgärd.

6 Fastställande av föredragningslistan
Kommittén beslutade
att godkänna föredragningslistan.

7 Föregående mötes protokoll
Kommittén beslutade
att lägga protokollet från möte 3 till handlingarna.

8 Meddelanden
Diciplinnämnden
Robert berättade att nämnden har haft en genomgång av Urkund. Robert tycker att LUS ska driva på
att Urkund används. Christian har varit på CHSK där man också pratade om fusk. CHSK vill att LUS
ska hjälpa till att driva att studenter inte ska fuska och att universitetet ska driva på detta. Vi har stora

kulturskillnader mellan olika institutioner när det gäller huruvida man anmäler fusk eller inte.
Kommittén diskuterade problemet att utländska studenter är överrepresenterade i diciplinärenden.
Det är emellertid ett jätteproblem att nämnden inte på en bra sätt kan hantera ärenden där den
tilltalade inte talar svenska. Vid LTH får alla studenter skriva på ett papper att de har förstått regler
och vad som är fusk.
Kommittén beslutar att ta upp diskussionen om diciplinärenden på möte U5. Christian kontaktar
Eva Frisendahl om projektet Akademisk hederlighet.
Rapport från Utvecklingsrådet
Se handlingarna.
Studieavgifter för utländska studenter
Man höll ett krismöte med Utvecklingsrådet och Interpol om detta. Lunds universitet kommer att
påverkas negativt eftersom medel försvinner (500 Mkr för hela sektorn). Universitetet kommer att
försöka hantera detta. Universitetet har ingen handlingsplan. Ledningen kommer att försöka ta fram
en sådan. Antagningskraven kommer att justeras. Vad händer om betalande studenter kräver bättre
service än svenska? Vi måste bli mycket mycket skarpare på marknadsföringen. Universitetet vill
införa ett eget stipendiesystem. Hur detta ska vara utformat måste diskuteras.

9 Ärenden utvecklingsrådet
Kommittén gjorde en genomgång av uppföljningslistan av handlingsplanen.

10 Avnämarundersökningar
Kommittén hade ett mycket uppskattat besök av Monica Wendel. Angelica ska ha fortsatt kontakt med
henne.
Monica berättade också att hon driver ett projekt där man ska utreda studie- och karriärvägledning
(detta står i handlingsplanen för kvalitetsarbetet). Detta ska vi fortsatt bevaka.

11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

Justeras:

Angelica Andersson

Christian Stråhlman

Jenny Pobiega

