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Summering av status för strategiska prioriteringar på kort och 

lång sikt vid LTH – nov 2014 

 

Bakgrund 

 

De strategiska prioriteringarna på kort och lång sikt har efter SLTH-mötet 2014-

05-16 bearbetats för att den tillträdande LTH-ledningen skall veta var vi står inom 

de olika områdena. 

I bifogade material har de olika punkterna kommenterats varvid många har kunnat 

betraktas som genomförda. 

Detta dokument bygger på det beslutade dokumentet 2014-05-16 dnr STYR 

2014/403 ”Strategiska prioriteringar på kort och lång sikt vid LTH”. 
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Dnr STYR 2014/403 

Strategiska prioriteringar på kort och 

lång sikt vid LTH 
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GRUNDUTBILDNING 
Kort sikt: Uppgifter som är klara senast 2014-12-31 

 

Aktivitet Åtgärd Status 

Prio 1   

Åtgärder med anledning 

av UK-ämbetets 

utvärdering, t.ex. 

progression av färdigheter 

i utbildningsprogrammen 
 

Analyser och förändringar 

genomförda. Det innebär bland 

annat att för vissa program har 

progressionen i muntlig och 

skriftlig kommunikation har 

studerats och resulterat i 

förändringar. 

Resultatet från analys och 

åtgärder har rapporterats för 

ingenjörsutbildningarna till 

Universitetskanslerämbetet. 

Klart 

Säkerställa finansieringen 

av utbildningen (dvs 

åtgärder för att klara 

underfinansieringen) 

Budget för 2015 nollbalanseras. 

LTH prioriteras av LU vid ev. 

fördelning av extra fria medel. 

Konsekvensanalys genomförd av 

institutionerna 

Klart 

Science 

without 

borders 

framgångsrikt 

– ger intäkter 

Examensarbeten – 

kvalitet: implementera 

föreslagna förändringar 

Genomfört Klart 

Arbeta för ökat antal 

utbildningsplatser 
Argumentlista distribueras till 

LU, skånska riksdagsledamöter, 

region, departement 

Kan behöva 

fortsätta 2015 

beroende på 

regleringsbrev 

Introduktion av 

nyantagna studenter 
 

Introduktionen hösten 2014 

avlöpte mycket bra. Policy för 

introduktion håller på att 

uppdateras. 

Klart 

Bör ändå ses 

över varje år. 

Initiera en dialog mellan 

institution och 

utbildningsprogram - 

kvalitet och budget 

 

I samband med institutionernas 

konsekvensanalys kommer 

utbildningsnämndsordförandena 

att ha en dialog med 

institutionerna 

Klart. 

Uppföljning 

sker under 

2015 

Prio 2   

Kandidatarbeten – 

utredning om och hur de 

kan introduceras, kvalitet, 

resurskrav, hur sker 

integration av dessa i 

program 

 

Arbetsgrupp har studerat 

kandidatarbeten, bland annat på 

andra lärosäten. 

 

Arbetet pågår  

 

Arbetet är 

kopplat till 

parallella 

diskussioner 

om 

specialiseringar 
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Aktivitet Åtgärd Status 

Technology Management 

(TM) – framtid för 

specialiseringen; hur kan 

dessa kompetenser 

integreras i andra 

utbildningsprogram? 

Beslut har tagits att TM inte skall 

startas igen i samråd med EHL 

En förstudie har inletts om att 

inrätta en entreprenörskapsskola 

av Chalmersmodell. 

Klart 

Nytt projekt 

pågår under 

2015. 

Prio 3   

Tekniskt basår – 

dimensionering, betydelse 

för LTH 

 

Återstart 2014 med 32 studenter. 

Diskuterat med RET 

(rektorsmöte vid de tekniska 

högskolorna). LTH och LiTH tar 

fram ett underlag för att 

gemensamt gå till departementet 

för att diskutera basårets 

finansiering. 

Problembilden 

klar 

Aktion sker 

under 2015. 

Prio 4   

Säkra succession för SI-

verksamheten 

(Supplemental 

Instruction) – LTH har 

introducerat SI i Sverige 

och driver ett nationellt 

centrum för SI 

Två medarbetare utbildas för att 

säkra kontinuitetet 

Klart 
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GRUNDUTBILDNING (forts) 
Lång sikt: Uppgifter som pågår 2015-01-01 

 

 

Prio 1 

 Studentportal 

 E-lärande  

 Säkra progressionen i utbildningsprogrammen på en övergripande nivå 

enligt t.ex. CDIO-koncept med avseende på specialiseringarna, skrivande, 

presentationsteknik, etc; gör analys av sjunkande genomströmning och 

examination) 

 Fortsätt arbetet för att utveckla skrivandet med en progression under 

utbildningstiden. 

 Studiemiljöer 

 Framtidsplan för program (ex. Industridesign, Masterutbildningar) 

 Hållbar utbildningsekonomi för LTH och institutioner 

Prio 2 

 Kunskapsuppbyggnad kring Engineering Education 

 Trafikflygarhögskolan TFHS – betydelse för LTH, framtidsplan, 

integrering av kompetenser, forskningsöverbyggnad, dimensionering, 

ekonomi 

 Internationalisering av utbildningen (implementera språkpolicy, fler kurser 

på engelska, fler betalande studenter, internationellt samarbete, underlätta 

tillgodoräknanden och studieplaner för utbytesstudenter) 

Prio 3  
 Vidmakthålla och utveckla det pedagogiska engagemanget vid LTH t.ex. 

genom att öka antalet ETP (Excellent Teaching Practitioner) 

 Kompetensförsörjning (rekrytering av duktiga lärare/forskare, rekrytering 

av duktiga studenter) 

 Studenternas rättighets- och skyldighetslista (rättighetslistan bör 

kompletteras med skyldighetslista) 

Prio 4 

 Masterprogram - validering och utbud  

 Breddad rekrytering (samhällsuppdrag att rekrytera en större bredd av 

studenter) 

 Tvärvetenskapliga utbildningar 

 Koppling forskning – utbildning (examensrätt är kopplad till 

forskningsanknytning i utbildningen inte bara genom specialiseringarna. 

Forskningsanknytning ingår i examensbeskrivning och därför även i målen 

för utbildningsprogrammen) 
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FORSKARUTBILDNING 
Kort sikt: Uppgifter som är klara senast 2014-12-31 

 

Aktivitet Åtgärd Status 

Prio 1   

Gemensamma 

forskarutbildningskurser - 

resurser och information för 

dessa kurser (t.ex. en 

fungerande kursdatabas; 

annonsera fler kurser; 

innovationskurs finns redan 

och bör annonseras) 

 

Anders Ahlberg har fått ansvar 

som studierektor för 

gemensamma 

forskarutbildningskurser. 

 

Nödvändiga uppdateringar i 

kursdatabasen är inplanerade 

för att uppnå en bredare 

användning. 

Initiativ tagna 

som kommer 

att utveckla 

och 

kvalitetssäkra 

FoU-kurserna 

Individuella studieplaner 

(t.ex. ett fungerande 

rapportsystem) 

 

EIT har vidareutvecklat Fysiks 

databas för individuella 

studieplan. Denna kommer att 

öppnas för hela LTH inom kort. 

Klart 

Doktorandernas 

arbetssituation - exempelvis 

medarbetarsamtal, stress, 

genusperspektiv, relation 

handledare-doktorand; stärk 

små forskningsmiljöer 

genom t.ex. att sammanföra 

till större forskargrupper. 

Förbättrat stöd till 

utländska doktorander 

(socialt; visum, etc) 

 

Studierektor för gemensamma 

forskarutbildningskurser har 

genomfört enkät och resultatet 

sammanställs. 

 

Ett dokument som beskriver 

etiska riktlinjer är under 

framtagande 

 

En handläggningsordning för 

konflikthantering och 

handledarbyte har utvecklats 

och varit på remiss i 

organisationen. 

Delvis klart. 

Ingår i 

kontinuerligt 

kvalitetsarbete. 

Introduktion till 

doktorandstudier 

 

Studierektor för gemensamma 

forskarutbildningskurser 

fokuserar på detta genom att 

introduktionskurser erbjuds till 

doktoranderna. 

I årsrapporterna har 

introduktionsrutiner inom 

institutionerna diskuterats. 

Klart. 

Utvärdering 

pågår. 
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Aktivitet Åtgärd Status 

Att tänka på vid 

utvecklingen av 

forskarutbildningen: 

Arbetet inte bara med 

processen utan lägg lika 

stor tyngd på vilka resultat 

som vi skall uppnå 

(kvalitetskrav, 

effektivitetskrav, 

kreativitet, etc.) 

 

För närvarande pågår 

förberedelser inför en 

kommande nationell 

utvärdering av 

forskarutbildningen. 

 

Alla institutioner har besökts 

inför sammanställningen av 

årsrapport vilket kommer att 

ligga till grund för kommande 

årliga uppföljningar av 

forskarutbildningen. 

 

Inom forskningsnämnderna 

arbetar man med 

betygsnämndsinstruktioner, 

kappans utformning i 

avhandlingen, etc. 

Klart. 

Kontinuerligt 

kvalitetsarbete. 

Prio2   

Mentorprogram för 

doktorander 

 

Flera program är startade t.ex.: 

PLUME, Mentlife (Life 

Science mentorer) 

 

ÅF har genom kontakt i 

näringslivsrådet startat 

samarbete med LTH rörande 

mentorer. 

Delvis klart. 

Fler program 

kan startas. 

Karriärvägledning 

 

Frågan om karriärvägledning är 

viktig men inga större åtgärder 

har genomförts. 

Pågående. 

Anställning och antagning 

av doktorander - 

organisering av detta 

 

I projektet Kansli 2014 arbetar 

man med detta för att kunna ge 

stöd åt forskarna, se även 

kommentar nedan angående det 

administrativa stödet. 

Klart 

Kvalitetssäkring av 

anställning av doktorander  

- stöd av personalenheten 

Se ovan Pågående 

kontinuerligt 

Prio 3   

Kvalitetssäkring av 

forskarutbildningskurser 

(t.ex. regelbundna 

utvärderingar) 

 

Kursutvärdering av LTH-

gemensamma 

forskarutbildningskurser har 

påbörjats. Utredning krävs för 

att genomföra på mindre kurser. 

Pågående 
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Aktivitet Åtgärd Status 

Tydliggör och stärk det 

administrativa stödet 

 

Processer för det administrativa 

stödet inom forskarutbildningen 

har kartlagts, t.ex. antagning, 

anställning, stöd under studier 

och examination. 

Kartläggning 

är klar. 

Arbetet 

fortsätter 

2015. 

Prio 4   

Informationsmaterial - 

hemsidor, ska finnas både 

på engelska och svenska 

 

Arbete med att komplettera 

med engelska hemsidor pågår 

men går fortfarande för 

långsamt. Ett flertal dokument 

har översatts till engelska. 

Pågår. LU:s 

språkpolicy är 

tyvärr inte ett 

stöd för att 

snabba upp 

processen 
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FORSKARUTBILDNING (forts) 
 

Lång sikt: Uppgifter som pågår 2015-01-01 

 

Prio 1 

 Utveckla projektlednings- och projektadministrationskompetensen för 

doktoranderna 

 Mobilitet inom forskarutbildning 

Prio 2 

 Kursutvärderingar (undersök olika alternativ) 

 Gränsöverskridande forskarutbildning MAX IV och ESS (delvis redan 

genomfört) 

Prio 3  

 Innovations- och entreprenörsskapskurs för forskarutbildning (genomfört, 

kurs startat under hösten) 

 

Prio 4 

 Sommarskolor 

 Forskarskolor 

 Stimulera förekomsten av handledarkollektiv inom institutioner vilket kan 

skapa ett stöd både mellan handledarkollegor och mellan doktorander från 

olika forskargrupper. 

 Live@lund för doktorander eller annan form av portal 

 Forskningsetik 
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FORSKNING 
Kort sikt: Uppgifter som är klara senast 2014-12-31 

 

 

Aktivitet Åtgärd Status 

Prio 1   

Större proaktivitet inför 

utlysningar – samordning, 

utnyttja 

forskningsservice, 

annonsering av nyheter, 

Horizon 2020) 

 

Frågan har åter lyfts i 

forskningsnämnderna – 

diskussion om hur detta bör 

organiseras. 

Forskargrupper är aktiva när 

det gäller SIO. 

Forskningsportalerna 

kommer att ta fler initiativ. 

Bevakas av vicerektor för 

samverkan och innovation 

Initiativ tagna. 

Pågående och 

kontinuerlig 

verksamhet 

Prio 2   

Strategiska satsningar - 

unga forskare, 

underrepresenterat kön 

(även långsiktigt) 

 

Processer för unga forskare, 

infrastruktur samt äskande 

om strategiska inför 

budgetprocessen fungerar 

bra. 

Klart 

Strategi måste 

kontinuerligt 

omvärderas. 

Prio 3   

Infrastruktur - samverkan, 

samutnyttjande 

 

LTH samverkar med 

naturvetenskapliga 

fakulteten t.ex. vid 

investering i 

elektronmikroskop, 

forskarskola Imaging, etc. 

Vår organisation klarar att ta 

initiativ i rätt riktning. 

Fungerar. 

Den framtida 

forskningsdatabasen 

kan hjälpa till 

ytterligare. 

Kunskapsöverföring om 

finansieringssystem– 

äldre till yngre forskare 

(mentorsystem och 

karriärvägledning) 

Studierektor för 

gemensamma 

forskarutbildningskurser tar 

upp dessa frågeställningar i 

kurser för doktorander oh 

handledare. 

Initiativ tagna 

Prio 4   

Strategisk rekrytering och 

aktiv rekrytering av 

viktiga kompetenser som 

en del av 

personalstrategin (även 

långsiktigt) 

Förslag till rekrytering av 

internationell toppforskare 

(VR) har lämnats in. 

Rekrytering av kompetenser 

som länkar mot ESS och 

MaxIV går bra. Ny 

anställningsordning 

underlättar adjungeringar. 

Klart med ny 

anställningsordning 
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Lång sikt: Uppgifter som pågår 2015-01-01 

 

Prio 1 

 LTH-forskare engagerade i styrelser, utredningar, beredningar, nationellt 

och internationellt (proaktiv organisation) 

 Strategiska områden - MAX IV, ESS (gäller Fo, FoU och GU) 

 Fortsätt att utveckla forskningsportalerna för att stimulera 

gränsöverskridande, etc. 

 Arbeta för att få fler adjungerade professorer och industridoktorander 

Prio 2 

 Strategiska satsningar - underkritiska områden 

 Hur skall medfinansiering ske? Fördelningen av fakultetsmedel måste 

alltid ge ett stöd så att forskningen utvecklas positivt. 

Prio 3 

 Forskning - utbildning – balans mellan dessa skapar bättre förutsättningar 

för institutionerna 
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SAMVERKAN 
 

Kort sikt: Uppgifter som är klara senast 2014-12-31 

 

Aktivitet Åtgärd Status 

Prio 1   

Vattenhallen – Öka 

universitetets engagemang 

för att kunna ta emot 

donationer och för att 

stärka och utveckla 

verksamheten 

(vattenhallen bör likställas 

med övriga kultur- och 

museiverksamheter vid 

LU- LUKOM) 

 

Vattenhallens organisation 

har förändrats för att kunna 

passa in i LUKOM i en 

framtid. 

En universitetsövergripande 

utredning har gjorts. 

Diskussioner pågår med 

naturvetenskaplig fakultet 

Utredningsarbete 

klart. 

Avvaktar natfaks 

beslut för att 

kunna ta ställning 

till en fortsättning 

Aktivt arbeta med 

forskningsportaler 

(nätverk, proaktiva organ, 

synlighet, 

tvärvetenskaplighet, etc.) 

 

Vicerektor för samverkan och 

innovation driver frågan 

mycket aktivt. 

Avstämningsmöten med 

portalförståndare 2 ggr per år 

Materialportalen med en 

halvtidsföreståndare är 

speciellt aktiv. 

Föreståndare för 

materialportalen 

rekryterad. Rutin 

för budgetprocess 

och möten klar 

Bilden av LTH – hur syns 

vi i olika media? Kan vi 

påverka bilden? 

 

Samverkansflik inrättad 

under på LTHs hemsida, där 

forskningsportaler och 

”samverka med forskare” 

visas. 

Vi syns i media men kan bli 

bättre på att synliggöra detta i 

andra kanaler (hemsida och 

sociala medier) 

Samverkansflik 

inrättad på 

www.LTH.se  

Tydliggör gränsytor 

mellan TLTH och LTH i 

näringslivskontakter 

 

Vicerektor har kontinuerliga 

möten med TLTH. 

 

Prio 2   

Strategi för 

centrumbildningar och 

institut 

Diskussioner förs på LU-nivå 

i 2 grupper: Förutsättningen 

för verksamheter inom USV 

samt strategi för de strategisk 

starka forskningsområdena 

 

Process och 

konstruktion av 

centra är tydlig. 

http://www.lth.se/
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Aktivitet Åtgärd Status 

Skapa mötesplatser för 

samverkan med näringsliv 

och samhällsaktörer 

 

Arbete pågår med att 

undersöka hur ”Navet” kan 

fungera för detta. LU Open 

flyttar sannolikt in. 

Forskningsportalerna 

fungerar som mötesplats med 

aktörer. 

Näringslivsråd 4ggr per år, 

samt möte med politiker en 

gång per år 

 

Prio 3   

Tydliggöra 

samverkanserbjudande till 

näringsliv och 

samhällsaktörer t.ex. 

erbjudande 

mentorverksamhet, 

uppdragsforskning, 

forskningssamverkan samt 

marknadsföring av 

utbildningarnas innehåll 

 

Arbetet pågår och leds av 

vicerektor 

Samverkansflik inrättad 

under på LTHs hemsida, där 

forskningsportaler och 

”samverka med forskare” 

visar upp erbjudanden. 

Mentorverksamhet för 

doktorander uppstartad i 

samverkan med bl.a. ÅF 

Samverkansflik 

inrättad under på 

LTHs hemsida  

 

Mentorverksamhet 

för doktorander 

uppstartad 

Prio 4   

Tydliggör gränsytor till 

intresseorganisationer och 

liknande (IVA, Sveriges 

ingenjörer, 

Teknikföretagen, etc.) 

 

Under året har denna 

prioriterats ned till förmån 

för gränsytor kring 

samverkansfinansiering 

(KLOSS och Vinnova) 
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SAMVERKAN (forts) 
 

Lång sikt: Uppgifter som pågår 2015-01-01 

 

Prio 1 

 Öka antalet uppdragsutbildningar; öka uppdragforskning.  

 Öka antalet adjungerade professorer och industridoktorander 

 Underlätta samverkan mellan institutioner 

 Underlätta samverkan över fakultetsgränser 

 Ökad proaktivitet i utlysningar för forskningsanslag 

 

Prio 2 

 Tydliggör gränsytorna mot LU Innovation System, LU Open, 

forskningsservice och LUCE (LU  Commissioned Education) 

 KPI (Key Performance Index) för samverkan och innovation 

 Förankra alumnverksamheten på utbildningsprogrammen. Utveckla stöd 

för alumnienkäter. 

 Alumnverksamhet för internationella studenter 

Prio 3 

 Underlätta samverkan mellan högskolor 

 Utveckling av NAVET (I detta, dvs i gamla KF-Sigma-huset, finns 

möjligheter att skapa mötesplatser gentemot omgivande samhälle och 

öppna upp för ingång mot promenadstråket) 

Prio 4 

 KPU, kompletterande pedagogisk utbildning (Detta kan introduceras som 

en påbyggand (1.5 år) på civ.ing.-utbildningen för att få lärarkompetens; 

kan ev prioriteras högre beroende på resurser) 

 Stärk SI-verksamheten i skolorna 
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ADMINISTRATION, ORGANISATION, EKONOMI 
 

Kort sikt: Uppgifter som är klara senast 2014-12-31 

 

Aktivitet Åtgärd Status 

Prio 1   

LU bör reglera 

Helsingborgsunderskottet – 

Det finns sett underskott 

som genererades i samband 

med uppbyggnaden av 

ingenjörsutbildningar i 

Helsingborg. Detta 

underskott ägs av LU. 

 

PG Nilsson har 

dokumenterat allt som rör 

detta. 

Universitetsledningen är 

införstådd med detta men 

kan inte ta detta underskott 

just nu. De menar att 

omställningsbidrag till 

Campus Helsingborg i viss 

mån skall kompensera 

detta. 

Arbetet har inletts 

men kommer att få 

en fortsättning 

under 2015 

Organisationsutveckling, 

LU-LTH, vårda 

linjeorganisationen, utnyttja 

kompetenser även från 

andra fakulteter och LU 

centralt (och omvänt) 

 

Angeläget men faller på att 

universitetsledningen 

kortsluter 

linjeorganisationen 

Följ upp med ny 

universitetsledning. 

Vattenhallens organisation 

bör tydliggöras speciellt 

med tanke på LU:s 

engagemang 

 

Vattenhallens organisation 

gentemot LTH gemensamt 

har klargjorts. 

Klart, se även 

kommentarer under 

Samverkan 

Processen vid 

infrastrukturprojekt (t.ex. 

renovering, nybyggnad, 

etc.) är otydlig och det 

uppstår lätt ett misstroende 

mellan parterna: (t.ex. 

brukaren som finansierar - 

LU Byggnad som 

förhandlar och Akademiska 

Hus som bygger) 

 

Anställning av ny 

medarbetare med ansvar 

för infrastruktur på LTH 

(kommer från LU 

Byggnad) Detta kommer 

förhoppningsvis att 

förbättra kommunikationen 

och förtroendet. 

Klart enligt 

planerat. Processen 

kommer att följas 

fortlöpande. 

Prio 2   

Engineering Education - 

organisation 

 

 Diskussion pågår – 

avvaktar ny 

ledning 

Prio 3   
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Aktivitet Åtgärd Status 

Stimulera till större 

engagemang för 

nominering av kandidater 

till priser, stipendier, etc. 

Skapa ett administrativt 

system för detta. 

 

  

Prio 4 

 

  

Koppling mellan 

institutioners och LTHs 

hemsidor 

 

80% av LTHs institutioner 

använder Typo3. Dessa 

stöds i sitt användande och 

i arbetet att införa en ny 

grafisk profil (cirka hälften 

av de supporterade siterna 

har gått över till den nya 

profilen). 

Klart men arbete 

fortlöper 
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ADMINISTRATION, ORGANISATION, EKONOMI (forts) 
 

 

Lång sikt: Uppgifter som pågår 2015-01-01 

 

 

Prio 1 

 Stärka seminariekulturen vid LTH, bättre information i och utanför 

organisationen om aktuella seminarier 

  Jämställd lönesättning 

 

Prio 2 

 Sam- och medfinansiering, principer för detta, både på LU, LTH och 

institutionsnivå 

 Efterarbete personalenkät  

 Kansli 2014 – pågående projekt vid LTH:s kansli för ökad kvalitet och 

effektivitet 

 Utveckla och vårda de administrativa systemen så att t.ex. nya IT-system 

införs med omsorg. 

 

Prio 3 

 Informationsmaterial - hemsidor, ska finnas både på engelska och svenska 

– speciellt viktigt för doktorander 

Prio 4 

 Fundraising 

 Ledarskap – stimulera deltagande i kurser och ge incitament.  

 


