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Kallade: Expertgruppens ledamöter
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Dagordning (förslag):
Ärende

Kommentar

Klockslag/
ärendetyp

Föredragande

Bilaga

1. Välkommen!

Ordförande öppnar mötet.

kl. 10:00

Ann
Cederberg

-

2. Dagordning

Dagordningen justeras.

Beslut

Ann
Cederberg

-

3. Justeringsperson

Val av mötets justeringsperson.

Beslut

Ann
Cederberg

-

4. Föregående
minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar.

Information

Linda Gerén

Bil.p.4

Information

Linda Gerén,
m.fl.

5. Meddelanden och
information

a)

Expertgruppens mandatperiod
och sammansättning

b) Framställan från SUHF och UHR
till Socialdepartementet om
direktåtkomst till HoSP-registret.

-

Bil.p.5.b

Bil.p.5.c.
c)

Rapportering till SUHF:s
presidium om resultat av
uppdraget att se över behov av
åtgärder med anledning av
domen i HD mot MdH

(kommer
senare)
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6. Ärenden till
kommande möte

Anmälan av ärenden under beredning
som planeras lyftas på kommande möten.
a)

Information

-

Koder för att beskriva kursers
placering i utbildningssystemet

b) Oavslutade kurser från annat
lärosäte i examen

-

c)

-

Får kurser som ingår i
behörighetsgivande examen tas
med i examen?

d) Rekommendationer om reell
kompetens

-

e)

Validering i högskolan

-

f)

Lärosätenas (SUHF) position om
antagning

-

7. Expertgruppens
rapport 2018 - 2019

Expertgruppen ska rapportera
mandatperioden 2018 - 2019 till styrelsen.

Beslut

8. SUHF konferens om
(studie)administration
av forskarutbildning
hösten 2020

Ska SUHF ordna en nationell konferens om
(studie)administration av
forskarutbildning till hösten 2020, bl.a.
m.a.a. de frågor som har lyfts i
expertgruppen? Sedan föregående möte
har frågan även diskuterats i
förvaltningschefernas nätverk.

9. Remiss av
slutbetänkandet av
utredningen om fusk
vid högskoleprovet (U
2018:07).
10. UHR:s strategi för
antagning

11. Anmälningsläget i
Masters och
beredskapsplanering

Christopher
Sönnerbrandt

Linda Géren,
Christopher
Sönnerbrandt

Bil.p.7

Beslut

Ann
Cederberg,
Lotten Glans

-

Frågan om återkallande av högskolepoäng
p.g.a. återkallad antagning p.g.a.
vilseledande (t.ex. fusk på
högskoleprovet). Diskussion om ev.
remissvar från SUHF.

Diskussion

Christopher
Sönnerbrandt

Information om processen och resultatet
av arbetet att ta fram en strategi för
antagning

Information

Susanne
WadsbornTaube

-

a) Susanne
WadsbornTaube

-

b) Christopher
Sönnerbrandt

-

a)

Information från UHR om
anmälningsläget i Masters och
det pågående arbetet.

b) Beredskapsplanering inför 2020,
samverkan mellan SUHF, UHR
och Migrationsverket.

(kommer
senare)

2 (4)

12. Rapporter från andra
grupper

Information om aktuella ärenden med
bäring på expertgruppens ansvarsområde

a) Ann
Cederberg

-

b) NBA

b) Marie Eslon

-

c)

c) Tarmo
Haavisto

-

d) Antagningsrådet

d) Christopher
Sönnerbrandt

-

e)

Tillträdesrådet

e) Jerker
Dahne

-

f)

Ladokkonsortiets
verksamhetsplaneringsgrupp

f) Cilla
Häggkvist

-

g)

Expertgruppen för
internationaliseringsfrågor

g) Tina Murray

-

h) Forum för internationalisering

h) Cilla
Häggkvist

-

i)

Sveriges förenade studentkårer

i) vakant?

-

j)

Förvaltningschefernas nätverk
och IT-chefernas nätverk

j) Ann
Cederberg

-

kl. 11:15
Diskussion

Annika
Pontén,
Annika
Hagström
UKÄ

Bil.p.13

Diskussion

Mauritz
Danielson

Bil.p.14

a)

13. Framställan om
ändring av förordning
(1993:1153)

Information

Samverkansgruppen SUHF-UHR

Högskoleprovsgruppen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och
Statistikmyndigheten (ScB) arbetar med
att ta fram ett underlag till regeringen
som handlar om deras behov av stöd i
författning för insamling och produktion
av officiell statistik. Konkret handlar det
om en framställan om ändring av
Förordning (1993:1153) om redovisning av
studier m.m. vid universitet och
högskolor.
Mauritz Danielsson från Ladokkonsortiet
adjungeras och deltar i diskussionen.

LUNCH

Lunchsmörgås serveras. Anmäl önskemål
om specialkost till linda.geren@suhf.se

14. Studiedokumentation
för forskarutbildning

Mauritz Danielsson från Ladokkonsortiet
inleder med att berätta om
frågeställningar och åtgärder m.a.a.
skrivelsen som ställdes till Ladokkonsortiet
respektive SUHF före sommaren av
forskarutbildningsadministratörernas
nätverk.
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15. Hantering av
studenter med
skyddade
personuppgifter

16. Utlämnande av Ladokdata till studentkårer

Lägesrapport från pågående utredning.
SUHF:s utsedde utredare, Jörgen Tholin.

kl. 13:30
Diskussion

Jörgen Tholin

-

Diskussion

Mia
Oldenburg

Bil.p.16

Mauritz Danielsson från Ladokkonsortiet
adjungeras och deltar i diskussionen.
Fråga om utlämnande av Ladok-data till
studentkårerna i enlighet med Förordning
(1993:1153) om redovisning av studier
m.m. vid universitet och högskolor och
Dataskyddförordningen och (GDPR).
Mauritz Danielsson från Ladokkonsortiet
adjungeras och deltar i diskussionen.

17. Övriga frågor

-

-

-

-

18. Kommande möten

Expertgruppens planerade möten 2020.

Information

Linda Gerén

-

19. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

kl. 14:30

Ann
Cederberg

-
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