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LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

Närvarande ledamöter:
Annika Mårtensson, ordförande
Kristofer Modig, vice ordf., områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Carin Andersson, områdesansvarig
Pontus Landgren, stud repr
Christine Sjölander, stud.repr

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:
Marcus Bäcklund, stud repr

Övriga närvarande:
Katarina Ce lander-Öhrström
Carola Persson $$ 6, 7
Cecilia Hollingby $ 7
Helene von Wachenfelt $ 8
KristinaNilsson $ l0
Emma Grönberg $ 13

Frånvarande ledamöter:
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Anders Lundqvist Persson, stud.rep
Carolina Rytterkull, bitr kanslichef, närvaro och yttranderätt
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
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Mötets öppnande

Utseende av justeringsperson
Pontus Landgren utses att jämte ordfürande justera protokollet.

Fastställande av dagordning
Föredragnings listan fastställdes.
Tillägg under övrigt:
Beslut om läsårsindelningen 201812019 - Emma Grönberg
Programutvärderingsprocessen / kvalitetsprocessen och bl. a vilken hjälp
och stöd som finns att få för programledarna- Carin Andersson
Utbildningsplaner - Kristofer Modig

Protokoff från föregående möte (17-12-14l
Protokollet lades ad acta.

S 5 Uppföljning från SLTH
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Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerade att vid mötet l7l2l1 beslutade Styrelsen
för LTH (SLTH) att:

o LTH behåller de femåriga programmen med den principiella
utformningen de har nu.

r Utformningen av de avslutande två åren på utbildningarna ska

revideras med hänsyn till innehåll och måluppfullelse.
. tr¿tijliggöra att inom ramen for de 180 hp som ingår i de första tre

åren på de femåriga programmen genomföra ett kandidatarbete
omfattande 15 hp. Samt att tydliggöra denna möjlighet för
studenterna.

¡ Alla program har ett formulerat syfte i utbildningsplanen samt
programspecifika målformuleringar. Dessa ska gås igenom av
programledningarna och LG GU samt presenteras för SLTH
under 201 8.

¡ Insatser måste vidtas für att organisationen ska arbeta med

förslag pänya mastelprogram som med fördel länkar till
befi ntliga specialiseringar.

Diskussion om hur man ska gå vidare.

Beslut: LG GU beslutar att en tidplan och en process ska utformas för att
kunna arbeta med de punkter som SLTH beslutat ska genomföras med

hänsyn till övriga projekt som är pågående inom grundutbildnings-
organisationen. LG GU beslutar vidare att Martin Höst, Christina
Ä.kerman, en studentrepresentant ska ingå i en arbetsgrupp som ska ta
fram ett förslag över denna samordning. Vid behov ska Martin Höst
sammankalla övriga Områdesansvariga (OA) för att diskutera och bolla
idéer och frågor. OA ska meddela sina programledningar att fundera på

och titta på syfte och mål i utbildningsplanerna. Syfte och mål behöver
dock inte revideras fürrän det kommer fler direktiv och då beslut om
utbildningsplaner tas i april månad så är det inget absolut krav på

förändringar fonän utbildningsplan fìir 201912020 ska beslutas.

Förslag på ändring av Behörighets- och examenskrav för
civi I i n genjörsutbi ld n i n g i riskhanter¡ n g, STYR 2017 I 17 03
Föredragande: Carola Persson

Carola Persson informerar om att programledningen for Riskhanterings-
programmet önskar ändra beslut om "Behörighets- och examenskrav für
civilingenj örsutbildning i riskhantering". Bakgrund för önskemål om
ändring av behörighetskrav har kommit sig av de begränsade möjligheter
för tillträde till civilingenjörsutbildning i riskhantering som studerande på

civilingenjörsutbildning från andra lärosäten har. I nuläget ska sökande

kunna uppvisa att denne har motsvarande 150 hp från ett program som är
uppbyggt som ett LTH-program vilket i praktiken innebär att sökande

från andra lärosäten inte är behöriga.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med inkommet förslag från
programledningen for Riskhanteringsprogrammet om att ändra beslut om
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"Behörighets- och examenskrav för civilingenjörsutbildning i
riskhantering".

Beslut om ny kurs ??054 - Miljövänlig elproduktion, 7,5 hp
och nedläggn¡ng av kurs MVKN25 - Miljövänlig
elproduktion,3 hp
Föredragande: Cecilia Hollingby

Cecilia Hollingby informerar om att Programledningen för M-TD önskar
inrätta ny kurs samt lägga ner kurs. Övriga kursutbudsforändringar inom
Programledning för M-TD:s beredningsansvar fastställdes tidigare
vid LG GU:s möte l7ll09.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med inkommet förslag från
programledning M-TD om ny kurs ??054, Miljövänlig elproduktion, 7.5
hp, A-nivå, kst 7381 samt att lägga ned kursen MVKN25, Miljövänlig
elproduktion, 3 hp, A-nivå, kst 7381.

Statistik om genomströmning av mastersstudenter
Föredragande: Helene von Wachenfelt

Helene von Wachenfelt redovisar hur genomströmningen av
mastersstudenter såg ut föregående år samt jämförde med hur det har sett
ut tidigare år.

Genomströmningen av mastersstudenter har tidigare legat på runt 80 %
och har varit bra. Efter 2013 så har genomströmningen fürsämrats.
Variationen mellan programmen är dock stor.

Diskussion om vad detta kan bero på och om man skulle kunna få fram
vad som ligger bakom sjunkande siffror och hur det ser ut på de olika
programmen. Områdesansvariga ska ta kontakt med masterfüreståndarna
für att om möjligt få mer information.

Beslut ställa in kurs VSMFOI Energihushållning för 3 årets
studenter i Helsingborg på Byggande och Arkitektur
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Måftensson infonnerar om att institutionen för Bygg- och
miljöteknologi, avdelningen för Byggnadsfysik ansöker om aff få ställa in
kursen VSMF0I Energihushållning, 7 .5 hp, våren 2018 då endast sex
studenter har valt kursen VSMFOl. I kursplanen for Energihushållnings-
kursen står att kursen kan komma att ställas in om mindre än 16 studenter
söker kurser.

Eftersom det är andra gången i rad som kursen ställs in så fürutsätter LG
GU att programledning och avdelning ser över kursutbudet avseende
valfria kurser.

Beslut: LG GU tillstyrker hemställan, dvs att kursen VSMF0I
Energihushållning får ställas in för våren 2018, Eftersom kursen också
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lades ned vÞren20l7 kommer kursen att utgå ur LTHs kursutbud om inga

stöme förändringar görs på programmet.

Matematikgruppen
Föredragande : Annika Mårtensson/Kristina Nilsson

Annika Mårtensson uppmanar LG GU att börja punkten med att ställa
frågor på utskickat material till Kristina Nilsson.

Annika Mårtensson visar vidare via en Powerpointpresentation en

sammanfattning av innehållet i Matematikgruppens slutrapport samt

tillhörande bilagor.

Annika Mårtensson uppmanar LG GU attfatta beslut om vilka punkter
LG GU kan tänka sig att gå vidare med och om det är nãgonlnãtgra av
Matematikgruppens ftirslag som kan sållas bort i nuläget. De punkter LG
GU anser vara viktigast ska tas upp for diskussion med Matematik-
centrum. LG GU kan vidare lägga till och fora in ¡tterligare forslag på
åtgärder utöver de förslag som Matematikgruppen lämnat förslag om. LG
GU måste besluta om vilken inriktning man ska gå åt samt eventuellt
formulera om vissa beskrivningar.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att:
e Diskussion om nollning pågår i en annan arbetsgrupp varför LG

GU lämnar detta förslag därhan. Det ligger inte heller på LG GU
attfatta beslut i frågan.

¡ Det ska foras en dialog med Matematikcentrum om dugga kontra
samarbetsinlärning. LG GU ser positivt på båda dessa florslag och
undrar om man inte kan ha bådadera och då t. ex i olika
läsperioder, dvs. om det finns resurser för det. Resursfrågan
behöver utredas.

r Att i stället för att skapa en egen ftirberedande sommarkurs i
matematik så ska det kollas upp hur LTH kan ansluta sig till
Sommarmaffe.se

o Vidare ska dialog föras med institutionen om hur det skulle
kunna fungera med att ha en nivå på tentamen som skulle kunna
definieras som krav för godkänt på kursen, dvs betyg 3. Studenter
som vill ha högre betyg skulle därmed kunna göra ytterligare
uppgifter för högre betyg, Krävs mer information om detta.
Förhöra sig om hur kontrollfunktion avseende tentors
svårighetsgrad i forhållande till undervisning/ övningsuppgifter
fungerar vid matematikcentrum.

r Att uppmuntra institutionen att uppdatera övningsboken i en

dimensionell analys.

o Att studieteknikfüreläsningar inte är en uppgift som åligger
Matematikcentrum och därftir lågprioriteras förslaget.

¡ Annika Mårtensson ska ta kontakt med Anders Holst och
framföra vad LG GU har kommit fram till och be honom svara på
hur de ställer sig till ovanstående, hur de ska kunna genomföra
det, om resurser och ekonomi för ett genomförande.

Digitaliseringsuppdrag
Föredragande: Martin Höst
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Programledningarna har i uppdrag att informera schemaläggarna om
vilka tentor som ska prioriteras vid inläggning av extra omtentor.

Nedanstående båda punkter diskuterades delvis under punkt $5,
ytterligare diskussion kring programutvärderingsprocess ska också
ske vid kommande möten.

Programutvärderingsprocessen / kvalitetsprocessen och bl. a vilken
hjälp och stöd som finns att få ftir programledarna
Punkten bordlägges till senare möte

Utbildningsplaner

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protgkollet

Katarina Celander-Ohrström

J

Ann Mårtensson

W-
PonÍs Iandgren
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Martin Höst rapporterar från Digitaliseringsuppdraget vilket är initierat
av rektor LTH, samt LG GU. Målet med uppdraget är att analysera
LTH:s utbildningsutbud inom civilingenjörsprogrammen C, D, E för att

säkerställa att studenter förbereds på bästa sätt for denna framtid.

Diskussion.

Beslut:
a I beslutet frän171206 står att en student från varje sektion ska

ingå i gruppen. LG GU beslutar att Martin Höst ska ändra på

denna formulering då det inte far stå att en student från varje
sektion ska ingå.
LG GU beslutar vidare att Digitaliseringsgruppen ska bjudas in
till LG GUs möte 180227 for att lämna en delrapportering samt
be dem göra en swot-presentation. Även Viktor Öwallska bjudas
in till detta möte.
LG GU beslutar också att Carin Andersson får i uppdrag att till
nästa gång formulera ett liknande digitaliseringsuppdrag i vilket
andra program ska ingå och som ska göras parallellt med
ovanstående bes lutade digitaliserin gsuppdrag.

a

a

S 12 Planeringstal nästa läsår
Punkten bordlägges till ett senare möte

S 13 övrigt
Beslut om läsårsindelningen 201812019
Föredragande: Emma Grönberg

Emma Grönberg redogör for förslag till läsårsindelning 201812019.
Emma Grönberg informerar om att flera lärare saknar omtentaperioden i
januari vilket leder till att den del lärare ändå stoppar in omtentor i både

december och januari månad utan att schemaläggarna vet om det. Man
skriver heller inte uttryckligen att det är fråga om en omtenta utan kallar
det för något annat.

Diskussion

Pontus Landgren informerar om att studenterna vill att det ska tydliggöras
och skrivas in att det inte får läggas in några obligatoriska moment ftir
studenterna under de dagar som Arkad pägâr.

Beslut: LG GU beslutar om läsårsindelningen enligt forslaget med

undantag för texten rörande Arkad. Studenterna ska komma in med
förslag på skrivning på hur de vill att texten ska formuleras och uppgift
om hur många studenter som drabbas om nuvarande skrivning kvarstår.
Förslaget ska snarast skickas in till Emma Grönberg, Viktor Öwall samt
Annika Mårtensson. Beslutet om läsårsindelning måste vara underskrivet
av rektor på LTH till180122.

LG GU beslutar vidare att de Områdesansvariga måste ta en diskussion
och kommunicera med sina programledningar om vilka regler som gäller
for tentamensperioder och vilken problematik som uppstår när lärarna
beslutar om omtentor utanfür fastställda omtenta-perioder.
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