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Rektor

Uppdrag för universitetets gemensamma utbildningsnämnd
Bakgrund
Enligt Arbetsordning för Lunds universitet har det sedan 2012-01-01 funnits en
gemensam utbildningsnämnd. Universitetsstyrelsen fattade 2015-06-12 beslut om
att de frågor som rör forskarutbildning inte längre ska ligga i den universitetsgemensamma utbildningsnämndens uppdrag utan ska behandlas i en
universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd som är placerad direkt under
rektor.
I Arbetsordningen för Lunds universitet, 2015-06-12 (dnr STYR 2015/632), anges
följande övergripande uppdrag för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden:
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå
och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär
inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan
delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.
Uppdraget för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden tydliggörs i ett
beslut av rektor som revideras i detta beslut.
Förslaget har den 26 maj förhandlats enligt 11 § MBL.

Beslut
Universitetet beslutar att fastställa uppdrag för den universitetsgemensamma
utbildningsnämnden enligt följande.
Arbetet i nämnden ska karaktäriseras av en strävan efter jämställdhet och aktivt
studentinflytande i enlighet med universitetets arbetsordning.
Utbildningsnämnden ska bereda strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och
avancerad nivå åt rektor och fungera rådgivande. Rektor kan även delegera åt
nämnden att behandla och besluta i olika ärenden inom nämndens
verksamhetsområde.
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Utbildningsnämnden ska vara beredande och rådgivande inom följande
områden vad gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå
•
•
•
•
•

bevakning och analys av utvecklingen såväl nationellt som internationellt
gemensamma strategiska frågor inom universitetet inklusive universitetsgemensamma strategiska satsningar, samt dess konsekvenser
utvärdering, kvalitetssäkring och pedagogiskt utvecklingsarbete
universitetsövergripande policyfrågor såsom internationalisering, mångfald,
rekrytering, studentinflytande och infrastruktur
övergripande uppdrag och resursram för det administrativa stödet inom
nämndens verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ska ta fram en verksamhetsplan som anger vilka frågor
nämnden prioriterar under den aktuella perioden. Verksamhetsplanen ska följas
upp årligen och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till rektor.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av verksamhetscontroller Kristina
Arnrup Thorsbro.

Torbjörn von Schantz
Kristina Arnrup Thorsbro
(Student och Utbildning)
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