Utbildningskommittén 4 - Dagordning
(091209)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2 Val av sekreterare och justeringsperson
Kommittén föreslås välja en person till mötessekreterare och en person till justerare.

3 Justering av röstlängden
Kommittén är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är när varande.
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 LUS
och medlemskårernas presidialer.

6 Fastställande av föredragningslistan
Kommittén föreslås besluta
att fastställa föredragningslistan.

7 Föregående mötes protokoll
Protokoll från möte 3 föreligger justerat och klart.
Kommittén föreslås besluta
att fastställa protokoll från möte 3.

8 Meddelanden
Information. Se bilaga 1.

9 Ärenden utvecklingsrådet
Diskussion/Beslut Se bilaga 2
Kommitten föreslås gå igenom relevanta ärenden i handlingarna till Utvecklingsrådet 18
november.

10 Avnämarundersökningar
Kommitteen får besök av Monica Wendel som informerar om avnämarundersökningar

11 Övriga frågor
12 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Bilagor
Bilaga 1: Meddelanden
Utvecklingsrådet rapport
Minnesanteckningarna från mötet bifogas.
Tarmo Haavisto, sektionschef för Student och Utbildning, presenterade sektionens
kvalitetsarbete. Det finns en fin powerpointpresentation av detta om någon är intresserad.
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har beslutat om nya rekomendationer
för ECTS-betyg. I princip har de föreslagit att ECTS-betyg inte ska användas, utan att man
ska ange betygsfördelningar på den aktuella kursen som information i kursbevis och
liknande. Nu ska detta implementeras på LU. Dock måste man avvakta att det utvecklas en
applikation till Ladok som kan hantera detta.
Utvecklingsrådet hade tänkt diskutera en uppföljning av alla utbildningar på område HT som
fick sin examensrätt ifrågasatt förra året. Dock hade HT inte inkommit med någon rapport,
så det gick om intet. Utvecklingsrådet kommer att återkomma till ärendet.

Christian höll en presentation om det aktuella läget i obligatoriefrågan. Utvecklingsrådet
bekräftade vikten av ett välfungerade studentinflytande.

LUs kvalitetsarbete - rapport från HSV
Högskoleverkets granskning av universitetets kvalitetsarbete har kommit. Lunds universitet
får betyget B, vilket är godkänt. Man kritiserar bland annat att Lunds universitet inte verkar
ha ett fungerande system för att ta till sig uppföljningar av kvalitetsarbetet. Man frågar sig
också ifall ledningen har tillräcklig kunskap om kvalitetsarbetet på fakultets- och
institutionsnivå.
Mer info kommer på mötet.
Rapporten kan, om man vill, laddas ner på HSVs hemsida.

Bilaga 2: Ärenden utvecklingsrådet
Uppföljning av handlingsplanen för kvalitetsarbetet på grund- och avancerad nivå (bifogas)
Statitisk analys: Antal nybörjare fortsätter att öka (bifogas)

