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PEDAGOGISKA RÅDET
Minnesanteckningar 2007:4
2007-09-04

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Kenneth Håkansson, ledamot
Pär Vilhelmsson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot,
Anna Prymka, adj. ledamot, (§36-43)

Frånvarande: Sara Dahlström, sekr.
Inger Ahlgren, ledamot
Hooshang Majdi, ledamot
Lars Steiner, ledamot
Johanna Hägg, stud.repr.
Maria Eriksson, stud.repr.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet
Rådets beslut:
Ordförande öppnade mötet och rådet beslutade att enbart föra
minnesanteckningar då frånfället var så stort.

Föredragningslista

§ 33
Sammanträdets
öppnande

§ 34
Föredragningslista

Rådets beslut:
Föredragningslistan godkändes.

Föregående protokoll
2007:3

§ 35
Föregående protokoll

Rådets beslut: Ärendet behandlades inte.

Institutionerna och Pedagogiska rådet
Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap

§ 36 Institutionerna och
Pedagogiska rådet
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Vissa oroligheter i och med övertaligheterna. I övrigt förefaller arbetet gå
sin gilla gång
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi
Har varit iväg på en gemensam utbildningsdag och diskuterat bl.a.
förhållningssätt till studenter samt konsekvenser av bologna-processen
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
Bolognaarbetet fortsätter.
Institutionen för Ekonomi
Bolognaarbetet fortgår. ”Skyndar långsamt.” Att HiG inte fick rätten att
examinera civilingenjörer har löst upp många ”knutar” och komplicerade
ambitioner till samläsning. ”Många öppna frågor har satt sig, och nu vet vi
vad som gäller”.
Biblioteket
Arbetet med, och utbildningen i, antiplagieringssystemet Genuine Text
fortgår.

Pedagogisk meritportfölj
§ 37
Göran Fransson rapporterade, bl.a. att rådets synpunkter på tidigare text
Pedagogisk
bearbetats av Göran Fransson och Sara Dahlström; att HiGs ateljé fått i
meritportfölj
uppdrag att arbeta med den grafiska utformningen; att ett seminarium kring
meritportfölj kommer att hållas då färdigt ”råmanus” underlag finns
tillgängligt.

Högskolepedagogiskt kursutbud
Göran Fransson rapporterade om att anställningsnämnderna haft
synpunkter på benämnen behörighetsgivande högskolepedagogisk
utbildning. Formellt är det anställningsnämnderna som avgör huruvida
någon är behörig.

§ 38
Högskolepedagogiskt
kursutbud

Kurserna ligger för beslut i P-institutionens styrelse och HVS-nämnden har f
beslutunderlag för att kunna godkänna att en av kurserna omfattar 6 hp.

Seminarium om antiplagiatsystem
Rådet har fått i uppdrag att anordna seminarium om hur man
pedagogiskt/didaktisk kan arbete för att undvika eller försvåra att
plagiat/fusk förekommer. Göran Fransson har fått i uppdrag att utarbeta
rekommendationer i frågan. En första sopplunch kring detta kommer att
anordnas den 28 september.

Höstens aktiviteter

§ 39
Seminarium om
antiplagiatsystem

§ 40
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•

•

Höstens aktiviteter
Rådet diskuterade möjliga aktiviteter under hösten. Per
Vilhemsson hade idéer om seminarier kring vikten av samarbete
med aktörer utanför högskolan och Gunilla Mårtensson hade idéer
om seminarium kring hur man kan examinera "praktiska moment"
(VFU, Klinisk praktik, drama etc).
Rådet beslöt att bjuda in den nya utbildningschefen Svante
Brunåker till nästa möte.

Kommande konferenser
•
•

10-11 oktober, Kvalitetskonferens i Umeå (ÅKER: Pär
Vilhelmsson)
NU2008 7-9 maj i Kalmar. NU2008 är en utveckling av
sammanslagning mellan Netlearning och Utvecklingskonferensen.

§ 41
Kommande
konferenser

Utvärdering av mötet
Mötet slutade före föreskriven tid och samtalen hade varit effektiva.

§ 42
Utvärdering av mötet

Sammanträdets avslutande

§ 43
Sammanträdets
avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 8 oktober i sal
55:311 (Konferensrummet i TOR).

Vid protokollet

Göran Fransson
Ordförande

