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Delegation till studierektor för grund utbildning vid Geologiska institutionen

Det åligger studierektor för grundutbildningen att leda och utveckla institutionens
grundutbildningar på grundläggande och avancerad nivå. Detta innebär
kommunikation och samverkan med styrelse, prefekt, ledningsgrupp,
studievägledare, andra studierektorer, fakultetens utbildningsnämnd samt inte
minst institutionens lärare och studeranderepresentanter. Studierektorn ska:
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samråda med prefekt angående budget och ekonomisk uppföljning av
grundutbildningen samt godkänna och teckna utbetalnings- och
bokföringsorder under ks 156301 vgl l,
samverka med prefekt vid upprättande av personalplaner för undervisande
personal,
ingå i institutionens ledningsgrupp,
främja goda arbets- och studieförhållanden och verka för ett gott
samarbete såväl internt som externt.

Härmed delegeras att för tiden 2015-01-0 I - 2015-12-31 till studierektor för
grundutbildningen vid Geologiska institutionen att
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besluta om tillgodoräknande av utbildning eller annan verksamhet inom
grundutbildning,
besluta om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet som
del av generell examen,
besluta om kompletterande antagning till utbildning och kontroll av
behörighet före registrering,
besluta om dispens från antagningskrav till utbildning,
besluta om utlysning av internationella mastersprogram,
ställa in kurser i händelse av för litet antal sökande och erbjuda alternativa
kursval,
besluta om studieuppehåll och anstånd med studiestart till
utbildningsprogram som leder till generell examen,
godkänna studieortsbyten,
besluta om antagning till senare del av utbildningsprogram som leder till
generell examen,
besluta om urvalsmodell för kurser på grundläggande och avancerad nivå,
besluta om antagningstal på kurser,
ansvara för tillgång till studievägledning och yrkesorientering för
studenter,
utse kursansvariga och ansvara för att examinatorer utses,
besluta om utformning av rekommenderade studiegångar,
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ansvara för tillhandahållande av tidigare tentamensskrivningar,
ansvara för att kursutvärderingar genomförs, anslås och arkiveras,
ta fram underlag för nya och reviderade kursplaner och utbildningsplaner,
ge förslag på studieplaner till styrelse och fakultetens utbildningsnämnd,
tillse att översättning av utbildnings- och kursplaner till engelska
genomförs,
fastställa delprov/provkoder inom kurser,
rapportera kursplaner, litteraturlistor, anmälningsanvisningar och övrig
information i de studieadministrativa systemen,
tillsammans med studievägledare ta fram underlag till och revidera
informationsmaterial om utbildning på grundnivå och avancerad nivå till
fakultetens informationsenhet,
ta initiativ till och ansvara för nationell rekrytering av studenter till såväl
kandidat- som masternivå,
förmedla information från fakulteten till undervisande personal,
ansvara för schemaläggning och fördelning av lärar- och
undervisningstimmar mellan kurser,
kontinuerligt utveckla och utvärdera grundutbildningen.

Jag, som prefekt vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, med det yttersta
ansvaret för institutionens ledning vad avser tex. personalfrågor, ekonomi och
utbildning, delegerar härmed både ansvar och arbetsuppgifter enligt ovanstående
till:
Dan Hammarlund

Lund 2015-02-26

Mikael Calner, prefekt

