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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2007:3
2007-05-07

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Inger Ahlgren, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Lars Steiner, ledamot, t.o.m. § 23
Pär Vilhelmsson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot, fr.o.m. § 23
Anna Prymka, adj. ledamot, t.o.m. § 29

Frånvarande: Hooshang Majdi, ledamot
Johanna Hägg, stud.repr.
Maria Eriksson, stud.repr.

§ 20
Sammanträdets
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Inger Ahlgren valdes till öppnande
justerare.
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet

Föredragningslista

§ 21
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med en justering att
flytta § 24 Pedagogisk meritportfölj till slutet av mötet.

Föregående protokoll
2007:2

§ 22
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna.

Institutionerna och Pedagogiska rådet
Ledamöterna rapporterar sådant de finner relevant att informera rådet
om som sker på deras respektive enhet.

§ 23
Institutionerna och
Pedagogiska rådet
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HS-inst
Inom HS-institutionen råder fortfarande viss turbulens med anledning
av de varsel som förestår. De kursplaner som skulle anpassas enligt
Bolognadirektivet är nu inlämnade för att tas i institutionsstyrelsen.
V-inst
Sjuksköterskeutbildningen blev godkänd här på HiG. Vissa problem
finns dock med specialistutbildningen. När det gäller Bolognaarbetet
jobbas det på för fullt och det tycks gå bra. Mycket arbete sker just nu
kring bedömning i sju steg. Många går också en kurs om 7,5 hp som
heter Handledarutbildning – utveckling av yrkes- och
professionskunskap inom det sociala arbetet.
E-inst
På institutionen har man tillsammans med ITB-institutionen, avd.
Industriell ekonomi, sökt rättigheter att ge masterexamen för
företagsekonomi. Institutionen präglas av ett studentfokus på så vis att
de måste erbjudas utbildning som är gångbar för dem på
arbetsmarknaden. Pär Vilhelmsson delade ut ett dokument som
beskriver tankar om utbildningen på institutionen och några
kursplaner, och önskar synpunkter på dem om någon har några. Den
som har synpunkter skickar dem till Pär Vilhelmsson.
P-inst
Pedagogiska diskussioner pågår ständigt, arbetet med
Bolognaprocessen medför djupdykningar i texterna.
ITB-inst
Arbetet kring kursen Studentaktiva arbetsformer pågår fortfarande och
kursen fungerar bra.
Biblioteket
En av bibliotekets arbetsuppgifter är att undervisa bl.a. inom
informationskompetens och en rådande uppfattning är att det i ibland
saknas en dialog mellan berörda på biblioteket och berörda lärare.
Ett dokument för hur antiplagieringssystemet ska implementeras har
utkommit.

Högskolepedagogiskt kursutbud
Kursplanerna för de båda kurserna som är tilltänkta att utgöra det
behörighetsgivande högskolepedagogiska kursutbudet är nu
omarbetade enligt Bolognadirektivet. Rådet tycker kursplanerna ser
bra ut men föreslår att båda kurserna bör ha en gemensam titel som
anger att de utgör en helhet och tillhör det behörighetsgivande utbudet.

§ 24
Högskolepedagogiskt
kursutbud

Huruvida kurserna skall ligga på grundläggande eller avancerad nivå
diskuterades. Inget självklart beslut förelåg.
Möte med prefekter
Göran Fransson och Sara Dahlström träffar prefekterna 24 maj då bl.a.

§ 25
Möte med prefekter

Sidan 3 av 4
följande punkter är aktuella att ta upp:
•
•
•
•

Enhetliga tids- och resurstilldelning för att delta i
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
Pedagogisk meritportfölj/pedagogiska meriter
Pedagogisk karriärstege
Biblioteket som pedagogisk resurs vid t.ex. info.sök.

Kommer någon ledamot i rådet på ytterligare punkter skickas de till
Göran Fransson eller Sara Dahlström.

Seminarium om antiplagiatsystem
Rådets beslut: Ett seminarium om plagiering kommer att planeras,
innehållet i detta seminarium bestäms längre fram när vi också vet hur
införandet av antiplagiatsystemet Genuine Text kommer att gå till och
lite mer om vilka effekter införandet får.

Rapporter
•

•

•
•

§ 27
Rapporter

Penta Plus
Göran Fransson rapporterade kort från senaste Penta Plus
träffen i Örebro. Minnesanteckningar från träffen har delats ut
till samtliga i Pedagogiska rådet.
KK-stiftelsens konferens om IKT i lärarutbildningen 2-3 maj
Göran rapporterade kort från konferensen.

Kommande konferenser
•

§ 26
Seminarium om
antiplagiatsystem

28-29 maj NSHU- referensgrupp (ÅKER: Göran Fransson &
Johanna Ridal, Learning Center)
24-25 maj Swednets konferens 2007 (ÅKER: Lars Steiner?)
28-29 augusti En nationell workshop med temat
"Självvärdering, kamratvärdering och examination som stöd
för lärandet" genomförs den 28-29 augusti (NSHU)
Den som vill åka den på någon konferens får boka det själv
men först meddela det till Sara Dahlström så att det ryms i
budgeten.

§ 28
Kommande
konferenser

Övriga frågor
En rapport från Högskoleverket har inkommit, ”Utvärdering av juris
kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik,
rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och
högskolor”, Rapport 2007:18 R. Rapporten finns hos Sara Dahlström
och kan också beställas gratis från hsv@skantzdistribution.nu, 08590 956 50.

§ 29
Övriga frågor

Pedagogisk meritportfölj

§ 30
Pedagogisk
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De texter som Sara Dahlström, Göran Fransson och Inger Ahlgren har
jobbat med diskuterades. Ytterligare kommentarer lämnas till Sara
Dahlström eller Göran Fransson, gärna via datorfil.

meritportfölj

Utvärdering av mötet
Samtliga mötesdeltagare tyckte mötet var givande med bra
diskussioner.

§ 31
Utvärdering av mötet

Sammanträdets avslutande

§ 32
Sammanträdets
avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 4 september i
sal 21:410 (Styrelserummet i Oden).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare
Justeras

Ordförande

Pär Vilhelmsson
Justeras

