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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2007:5
2007-10-08

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Pär Vilhelmsson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Edvard Nordlander, ledamot
Anna Prymka, adj. ledamot
Joakim Hagelin, stud. repr.

Frånvarande: Hooshang Majdi, ledamot
Maria Eriksson, stud. repr.
Vakans, ledamot P-inst

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Gunilla Mårtensson valdes
till justerare.

Föredragningslista

§ 44
Sammanträdets
öppnande

§ 45
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes med tillägg under Övriga frågor.

Presentation av rådet och dess ledamöter
Presentation av rådets gamla och nya ledamöter. Nya ledamöter är Edvard
Nordlander från ITB-institutionen och Joakim Hagelin som
studentrepresentant.

Föregående protokoll
2007:3 samt minnesanteckningar 2007:4
Rådets beslut: Lades till handlingarna.

§ 46
Presentation av rådet
och dess ledamöter

§ 47
Föregående protokoll
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Institutionerna och Pedagogiska rådet
Ledamöterna informerar om arbetet ute på institutionerna i de fall något
särskilt hänt sedan senaste mötet.

§ 48
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi
Det stora arbetet med att betygssätta i sju grader har nu dragit igång och det
har visat sig vara ett väldigt tidskrävande arbete.
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Omfattande diskussioner om övertalighet och framtid tar mycket tid på
institutionen.
Institutionen för Teknik och Byggd miljö
En personal på institutionen har jämfört hur studenter får betyg på
institutionen och prefekten har kallat till en heldagskonferens den 1
november för utveckling och erfarenhetsutbyte av betygssättning.
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
Den ämnesövergripande magisterutbildningen har börjat denna termin.
Biblioteket
En intern omorganisation pågår, den tar mycket tid i anspråk.

Pedagogisk meritportfölj
Ateljén har nu presenterat ett första utkast av den pedagogiska
meritportföljen. Ledamöterna lämnade några kommentarer och förslag till
förändringar. Sara Dahlström och Göran Fransson tittar på detta och lämnar
vidare till ateljén.

§ 49
Pedagogisk
meritportfölj

Frågan huruvida förslaget till pedagogisk meritportfölj borde gå ut som
remiss på institutionerna lyftes. Rådet kom överens om att inte göra detta
utan i de fall någon ledamot vill låta någon eller några få på respektive
institution läsa och kommentera portföljen är detta bara bra. All personal
kommer att beredas möjlighet att påverka innehållet vid en sopplunch. I
övrigt har sakkunniga och ordförandena i anställningsnämnderna beretts
möjlighet att kommentera texten.

Högskolepedagogiskt kursutbud
Göran Fransson informerade om att kursen ”Högskolepedagogik Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9
hp” startar den 25 oktober och att information finns på Pedagogiska rådets
webbplats.

§ 50
Högskolepedagogiskt
kursutbud

Rådets beslut: När det gäller bestämning av vilka kurser som ska benämnas
som det behöriga kursutbudet, beslutade rådet att bereda ett underlag till
chefen för UFK som lyfter frågan i de olika nämnderna att besluta om.
Besök av chefen för UFK

§ 51
Besök av chefen för
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Svante Brunåker är ny chef för UFK sedan 1 september. Han besökte rådet UFK
och besvarade och samtalade kring en del frågeställningar som ledamöterna
hade rörande 1) Pedagogiska rådets verksamhetsuppdrag, 2) behov och
prioriteringar inför 2008, 3) ledningens syn på högskolepedagogiska kurser
och 4) synen på informationskompetens som ingrediens i
utbildningsprogram.

Seminarium om antiplagiatsystem
I dagsläget är en sopplunch om pedagogiskt förebyggande arbete mot
plagiering inbokad den 1 november.

Höstens aktiviteter

§ 52
Seminarium om
antiplagiatsystem

§ 53
Höstens aktiviteter

Följande aktiviteter är bokade el föreslagna under hösten:
•
•
•

Sopplunch 1 november, antiplagiering
Sopplunch 15 november, uppdragsutbildning
Sopplunch, pedagogisk meritportfölj

Utvärdering av mötet

§ 54
Utvärdering av mötet

Majoriteten upplevde mötet som effektivt och bra.

Övriga frågor
•

§ 55
Övriga frågor

Budget
Budgetuppföljning per tredje kvartalet i år delades ut.

Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 20 november 2007,
kl. 13-15 i sal 21:410 (Styrelserummet i Oden).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras
Göran Fransson
Ordförande

Gunilla Mårtensson
Justeras

§ 56
Sammanträdets
avslutande

