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§

Ärende

Beslut

1.

Dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
§ 11 Övriga frågor:
a) Ändring av kurslitteratur och kursupplägg
b) Tentamensschema på webben
c) Kultur- och kommunikationsprogrammet
d) Kontakt med gymnasieskolor

2.

Val av justeringspersoner

Albi Verderio-Johansson och Emma Henriksson
utsågs till justeringspersoner.

3.

Protokoll från föregående
sammanträde, 2009-02-03

Styrelsen beslutade att lägga protokollet från
sammanträdet den 3 februari till handlingarna.

4.

Uppföljning av fattade beslut

Inga beslut att följa upp.

5.

Meddelanden

Hugo Palmsköld meddelade följande:

5.

Meddelanden (forts.)

-

Rektor har fattat beslut om att sektionen ska
flytta till F-huset, våning två, fyra och fem.
Inflyttningen är beräknad till juni månad.

-

Högskoleverket har genomfört platsbesök som
en del av den fördjupade granskningen av Idéoch lärdomshistoria.

-

När det gäller Högskoleverkets utvärdering av
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högskolans kvalitetsarbete är det inte klart
vilka miljöer som kommer att granskas
djupare.
-

Uppföljningen av utvärderingen i engelska har
påbörjats och högskolan har skickat in svar på
frågor som Högskoleverket har ställt.

-

Religionsvetenskap kommer i samband med
den fördjupade utvärderingen att träffa
Högskoleverket på en hearing i Stockholm den
1 april.

-

Högskoleverket genomför fördjupad
granskning av utbildningen på avancerad nivå
inom Historia och ett platsbesök är inplanerat
den 2 april.

6.

Timfördelningsmall

Styrelsen diskuterade frågan om timfördelning
inom kurser på avancerad nivå. På sektionen finns
dessa kurser inom två ämnen: engelska och
historia. Styrelsen gav Cecilia Björkén-Nyberg och
KG Hammarlund i uppdrag att ta upp frågan i sina
ämnesgrupper.

7.

Genomströmning

Styrelsen diskuterade underlaget. Styrelsen
beslutade att ge Hugo Palmsköld i uppdrag att
maila ut en fråga till hela personalen där varje
ämne uppmanas inkomma med förslag hur
genomströmningen kan förbättras.

8.

Utseende av vice ordförande i
sektionsstyrelsen

Styrelsen föreslog Catrine Brödje som vice
ordförande i sektionsstyrelsen och beslutade att
Hugo Palmsköld ska maila ut detta förslag till hela
personalen. Catrine Brödje deltog inte i beslutet.

9.

Humanioras kvalitetssystem

Styrelsen godkände kvalitetssystemet med några
mindre korrigeringar.

10.

Att tas upp vid nästa
styrelsesammanträde

-

Timfördelningsmall
Genomströmning
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11.

Kontakt med gymnasieskolorna
Utbildningsplaner

Övriga frågor:
a) Ändring av kurslitteratur och Karin Fält förde fram synpunkter gällande
kursupplägg
ändringar i kurslitteraturen och kursupplägg under
pågående termin. Hugo Palmsköld får i uppdrag att
ta upp frågan med studierektor och ämnesansvarig.
b) Tentamensschema på
webben

Cecilia Björkén-Nyberg framförde önskemål om
att tentamensschemat ska publiceras på webben.
Hugo Palmsköld får i uppdrag att ta upp frågan
med Catrin Bengtsson.

c) Kultur- och
Catrine Brödje informerade om att utbildningskommunikationsprogrammet planen för Kultur- och kommunikationsprogrammet kommer att revideras och att hon
därför kommer att kalla studenterna till ett möte
angående detta för att ta del av deras synpunkter.
d) Kontakt med
gymnasieskolor

Albi Verderio-Johansson och Catrine Brödje har
tagit kontakt med gymnasieskolorna i Halmstad
och Laholm angående ett samarbete inom
humaniora och fått bra respons. Förslag om att
bjuda in representanter från skolorna till kollegiet
uppkom. Albi och Catrine ska kontakta skolorna
igen för att diskutera hur vi ska gå vidare.

Vid protokollet

Sara Werner
Justeras

Hugo Palmsköld

Albi Verderio-Johansson

Emma Henriksson

