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Närvarande ledamöter.
Annika Mårtensson, ordforande
Carin Andersson, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Kristofer Modi g, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningscheflbitr kanslichef
Pontus Landgren, studeranderepresentant
Anders Lundqvist Persson, sfuderanderepresentant
Christine Sj ölander, studeranderepresentant

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:

övriga närvarande:
Christina Åkerman, vid protokollet

F rånvarande ledamöter:
Martin Tunér, vicerektor fiir internationella frågor
Henrik Steen, ständigt adjungerad

S 73 Mötets öppnande

S 74 Utseende ev juster¡ngsperson
Christine Sjölander utsågs att jämte ordforande justera protokollet

S 75 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg till $ 82 "Öwigt":
Språk enligt kursplaner - Pontus Landgren

S76 Föregåendesammanträdesprotokoll(2018-03-08)
Protokollet lades ad acta

S 77 Meddelanden
Föredragande: Annika Mårtensson

Inga meddelanden
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S 78 Ansökan om att avperiodisera kurs EXTQ4O lntroduktion till
artificiella neuronnätverk och deep learning, Dnr U 20181110

Föredragande: Annika Mårtensson

Kursen EXTQ4O (Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning) ges

av institutionen frir astronomi och teoretisk ftsik på naturvetenskapliga fakulteten
for studenter på LTH och motsvarande kurs ges även for studenter på den
naturvetenskapliga fakulteten (kurskod FYTN14). EXTQ4O är öppen att söka från
sju utbildningar på LTH och är periodiserad20l&l20l9 men planeras åter öppnas
for läsåret 201912020 Kursen FYTN14 kommer att ges for studenter på den
naturvetenskapliga fakulteten20l8l20l9. Institutionen ser att kursen är populär
och möjligheten ftir LTH:s studenter att läsa inom FYTN14 kommer attvara
begränsade. Därfor ansöker institutionen om att öppna EXTQ4O redan läsåret
201812019 für LTH. I samband med detta skärps också forkunskapskraven något
och ett tak på 40 personer sätts.

Diskussion

Beslut: Förslag att avperiodisera kursen EXTQ4O Introduhion till artificiella
neuronncitverk och deep learning (Dnr U 20181110) bifalls av LG Gp.

s7e Ansökan om per¡odisering av FMENIS Analytisk mekanik, Dnr
u 2018t111

Föredragande: Annika Mårtensson

Kursen FMENI5 Analytisk mekanik ges vartannat år och är periodiserad for
läsåret 201712018 men beslutad att ingå i kursutbudet2Dl&l2}lg. Institutionen fiir
maskinteknologi ansöker om att periodisera kursen även for läsåret 201812019.

Programledningen für maskinteknik har yttrat sig i frågan och anser att det är
möj ligt att bifalla periodiseringen.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar attbegära in mer underlag från institutionen for
maskinteknologi angående studentunderlaget ftir kursen. Programledningen for F
ska också ges möjlighet att yttra sig, eftersom kursen ingår i det beslutade
programutbtdet 20 I 8 / 20 1 9 for civilingenj örsutbildningen i tekni sk fysik.

S 80 Ansökan om ändringar ¡ kursplan för examenserbete på
civilingenjörsutbildningar

Föredragande: Martin Höst

Ett forslag om uppdaterad kursplan ûör examensarbete for civilingenjörer
presenterades for LG GU 2018-03-08. LG GU beslutade vid detta möte att godta
foreslagna ändringar men att dispensfrågan skulle utredas och en kontroll av sista
presentationsdatum skulle göras.
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Martin Höst informerade om att det nu finns ett florslag gällande generell
information om dispensansökningar. Det informerades även att tillåtet datum ftir
examensarbetsredovisning tidigare har varit kopplat till tillåtet disputationsdatum
men inte uppdaterats när det senare fijrändrades.

Det ursprungliga florslaget på forändrad kursplan fiir examensarbeten på

civilingenjörsutbildningen kvarstår enligt tidigare ($69, LG GU 2018-03-08).

Diskussion

LG GU anser att kursplanen kan fastställas med de fortydliganden som angetts

ovan.

Beslut:
LG GU beslutar att:

¡ fastställa kursplan ftir examensarbeteskurser for civilingenjörsutbildning
enligt bilaga ($69, LG GU 2018-03-08),

o kursplanen ska gälla for de kurser som beslutas av LG GU och framgår av
LubasPP,

. kursplanen träder i kraft från och med läsåret 2018/2019 och
¡ samtliga studenter som registreras på examensarbetskurs från och med

läsåret 201812019 ska godkännas enligt kursplan med ikraftträdande läsåret
2018/2019.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om kursplan ftir examensarbete for
civilingenj örsutbildning (Dnr 201 6 I | 43).

S 8f Beslut utse bedömargrupp till att granska inkomna
ansökn¡ngar från utlysningen av utvecklingsmedel, Dnr V
2018t357

Föredragande: Annika Mårtensson

Utvecklingsmedel, i anslutning till överenskommelseprocessen, har sedan tidigare
utlysts och beslut bör fattas i slutet av april.

Beslut: De områdesansvariga inom LG GU utses som bedömargrupp till att
granska inkomna ansökningar från utlysningen av utvecklingsmedel, Dnr V
20t813s7

S 82 Ovrigt

Språk enligt kursplan
Studenterna ställde frågan kring hur det ska tolkas att en kursplan anger att

undervisningsspråket är på svenska. Ett fortydligande önskas från studenterna. Är
det exempelvis möjligt att enstaka moment i en kurs är på engelska och kan en

lärare kräva in material på engelska? Hur ska en kursplan skrivas om flera språk
används i utbildningen? Det foreslås att en genomlysning görs utifrån gällande
regelverk samt utifrån frågan hur kursplanerna kan utformas for att dels ftirtydliga
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och i tillämpliga fall ge utrymme for att en kurs ges på flera språk. Carolina
Rytterkull utreder frågan och återrapporterar till LG GU.

överenskommelseprocessen
Under "Övrigt" ställdes även frågan om när fiirutsättningar ftir nästa omgång av
överenskommelsesamtal ska beslutas. Frågan kommer att diskuteras och beslutas
vid kommande möte med LG GU.

S83 Sammanträdetavslutas
Ordforande ftirklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

)--

Justeras

Annika Mårtensson

Christine Sjölander


