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Ledningsgruppen för grundutbildning

Närvarande ledamöter:
Annika Måft ensson, ordförande
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Caro lina Rytterkull, utbildningschef/bitr kans lichef
Pontus Landgren, stud repr
Anders Lundqvist Persson, stud.rep
Christine Sjölander, stud.repr

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:

Ovriga närvarande:
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Karolina Isaksson, tf ekonornichef
BodilRyderheim $ 61

Petter Lindquist $ 62
Karin Cherfils-Karlsson $ 64
Johan Hugosson $ 64
Anders Holst $ 64
Peter Gustaßson $ 65
Ä.sa Vestergren $ 69

Frånvarande ledamöter:
Carin Andersson, områdesansvarig
Kristofer Modig, vice ordf., områdesansvarig
Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor

s57 Mötets öppnande
Annika Mårtensson frågar ledningsgruppen för grundutbildningen om tf
ekonomichef vid LTH, Karolina Isaksson får delta under mötet.
Nämnden bifaller yrkandet.

S 58 Utseende av justeringsperson
Pontus Landgren utses att jämte ordförande justera protokollet,

Fastställande av dagord ning
Föredragningslistan fastställdes efter tillägg under $ 62 beslut om
behörighetskrav och urvalskriterier fiir antagning till senare del av
Kandidatprogrammet trafikflygare (XGTRF) vid LTH, dnr U 2018i 128 -
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Petter Lindquist
Tillägg under meddelande:
Ny programledare för Kinainriktningen - Martin Höst

S 60 Föregåendesammanträdesprotokoll (2018'02-271

Skickas ut när pnrtokollet åirjusterat
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Redovisning av de psykosoc¡ala enkätsvaren
Föredragande: Bodil RYderheim

Bodil Ryderheim redovisar resultatet av den psykosociala enkäten. Ett

fåtal studenter har svarat på enkäten, ca116 del. Svårt att direkt dra några

övergripande slutsatser pga den låga svarsfrekvensen. Hur ska man gå

vidare ior att få fler studenter att svara på enkäter angående den

psykosociala arbetsm ilj ön?

Diskussion.

Det ligger på LG GU och de områdesansvariga att ta itu med frågan och

se hur man ska kunna komma vidare.

Beslut: Bodil Ryderheim ska sammankalla de områdesansvariga och den

som är studiesocialt ansvarig på TLTH, Tobias wrammerfors für att

diskutera vad man ska göra och hur man ska kunna komma framåt med

studenternas psykosociala arbetsmiljö. De ska även gå igenom

fritextsvaren àch se om dessa säger något. Bodil Ryderheim ska skicka ut

enkätsvaren till de områdesansvariga och till programmen' De

områdesansvariga ska speciellt ta upp frågan kring hur programledning

tillsammans med institutioner/studierektorer/lärare kan arbeta med

studenternas arbetsbelastning under läsåret. I första hand ska man

fokusera på årskurs l-3.

Meddelanden
Martin Höst informerar om att programledaren för Kinainriktningen

Nedelko Grbic kommer att lämna LTH samt därmed också sitt uppdrag

som programledare. Jan-Erik Larsson kommer att ta över uppdraget som

programledare för Kinainriktningen fr o m 1 april 2018.

Klas llrnald Borges inftrrmerar att DanielNilsson kommer att lämna I-TH

och därmed som programleclare fðr branclingenj örsprogrammet.'

Anders Lundqvist Persson informerar från UN (Lunds universitets

utbildningsnämnd). UN beslutade att foreslå rektor på LU attfatta beslut

att fördela ut ett bidrag om 200 000 kr för att testa nya kvalitetssystem på

fakulteterna. Pengarna ska fordelas ut till fakulteterna som ska komma in

med en projektplan samt skriva en ekonomiredogörelse och avrappotl-

terin ská ske. UN föreslår rektor att även besluta om att dela ut 180 000

kr per fakultet som administrativt stöd.

Anders Lundvist Persson informerar också om att Internationaliserings-

rappoften har kommit och ska skickas ut på remiss.
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Beslut om behörighetskrav och urvalskriterier ftir antagning till
senare del av Kandidatprogrammet trafikflygare (XGTRF) vid LTH,
Dnr U 20181128
Föredragande: Petter Lindquist

Petter Lindquist informerar om förslag till beslut om behörighetskrav och
urvalskriterier för antagning till senare del av Kandidatprogrammet
trafikflygare (XGTRF) vid LTH.

Beslut: LG GU beslutar om behörighetskrav och urvalskriterier for
antagning till antagning till senare del av Kandidatprogrammet
trafikflygare (XGTRF) vid LTH program i enlighet med inkommet
förslag till beslut. Katarina Celander-Öhrström ska scanna in underskrivet
beslut till Petter Lindquist samt stämma av med honom vem som ska
skicka ut beslutet till de som är berörda av beslutet.

Beslut om uppdrag till examensarbetsgrupp, Dnr STYR
2018t517
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerar om förslag till beslut om utseende av
examensarbetsgrupp samt uppdrag för denna avseende examensarbete
samt kandidatarbete vid LTH.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar ienlighet med inkommet förslag.

Rapport från arbetsgrupp för hantering av studenter med
akademiska mer¡ter, Dnr STYR 201711356
Föredragande: Karin Cherfils-Karlsson, Johan Hugosson och Anders
Holst

Karin Cherflis-Karlsson rappofterar från arbetsgruppen för hantering av
studenter med akademiska meriter och påpekar att man önskar få ut
bifogad informationstext for de som har akademiska meriter från tidigare
studier på hemsidan till den l5 mars i samband med att antagningen
öppnas.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att informationstexten i enlighet med förslaget
ska användas som information exempelvis på LTHs hemsida. Innan det
tillämpas ska ett fortydligande göras som förklarar varför man ska lämna
in en ansökan om tillgodoräknande samtidigt som det står att man inte
kommer att få ett fcirhandsbesked.

Karin Cherflis-Karlsson informerar även om förslag på kursplan
"Introduktion till reell analys, 7,5 hp, nivå GI".
Diskussion. Studenterna vill se förslaget till kursplan.

Beslut: LG GU beslutar attKatarina Celander-Öhrström ska skicka ut
förslaget till kursplan till LG GU. Studenterna ska prata med sina
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studieråd. Förslaget till kursplan "Introduktion till reell analys" ska tas

upp för beslut på LG GUs möte 180405,

S 65 Yttrande avseende beslut om upphävande av ett tidigare
beslut som möjliggör undantag för antagning till senare del av
masterprogram, dnr U 2018199
Föredragande: Peter Gustaßson

Peter Gustafsson informerar om förslag till beslut om upphävande av

beslut om antagning till senare del av masterprogram vid LTH.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med inkommet förslag att upphäva

beslut om antagning till senare del av masterprogram vid LTH.

$ 66 Genomgång av arbete med syfte och mål
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Mårtensson presenterar ett förslag till plan för arbete med syfte

och mål. Styrelsen för LTH, SLTH, ska ge synpunkter till
programledningarna om syfte och mål för programmen. Samtidigt som

det här sker ska programledningarna också arbeta med dessa och infor
beslut om utbildningsplaner vären2019 ska samtliga utbildningsplaner ha

gåtts igenom.
Det finns också ett behov av att LG GU går igenom de beslut och direktiv
som finns kring utbildningsplanernas innehåll, så att det finns aktuella
övergripande beslut inför att programledningarna fattar beslut om

programmens utbildningsplaner våren 20 1 9.

Diskussion.

Annika Mårtensson ska ta upp ovanstående förslag med SLTH:s
ordförande.

S 67 Ansökan om att ställa in kurs EDAN3S Högpresterande
Datorgrafik, Dnr U 20181104
Föredragande: Martin Höst

Martin Höst informerar atf institutionen för Datavetenskap vill ställa in
kursen EDAN35 Högpresterande datorgrafik, 7,5 hp och göra ett uppehåll
under ett år med den. Samtliga berörda programledare, programplanerare,

studieråd samt internationella avdelningen har beretts möjlighet attyttra
sig. Samtliga har svarat att det inte skulle medföra allvarliga problem om
kursen ställs in.

Beslut: LG GU beslutar att kursen EDAN35 Högpresterande datorgrafik
får ställad in.

S 68 Diskussion om klarlägga hur besluUinformat¡on når ut I

organ¡sat¡onen
Föredragande : Carolina Rytterkull
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Information når ut i organisationen via programledarna, program-
planerarna, studierektorerna för grundutbildningen för att spridas, och
sedan finns nyhetsbrevet för grundutbildningen och en del kommer att
komma på intranätet samt protokollen som finns på hemsidan,

Carolina Rytterkull uppger att det är svårt att hitta var fattade beslut finns
Hon uppmanar, att man ska kontakta henne om man upptäcker brister i
informationen så de kan åtgärdas.

S 69 Ansökan om ändringar i kursplan för examensarbete på
civilingenjörsutbildningar
Föredragande: Ä.sa Vestergren

,{sa Vestergren informerar om förslag till ändringar i kursplan für
examensarbete på civilingenjörsutbildningar. Hittills har det bl. a varit en
generell dispens ftir de studenter som antagits 201 1 eller tidigare, Nu
föreslås att den allmänna dispensen i kursplanen tas bort.

Diskussion, Vad gäller för de studenter som är antagna 201 I eller tidigare
som inte har gjort sina examensarbeten ännu? Tar man bort den generella
dispensen ändras förutsättningarna för dessa studenter.

Carolina Rytterkull vill stämma av regelverket vad som verkligen gäller
för dessa studenter om man ändrar kursplanen enligt inkommet förslag.

Beslut: LG GU beslutar att det ska kollas upp om lämpligt datum för sista

dag för presentation av examensarbete. LG GU beslutar också att godta
föreslagna ändringar i kursplanen för examensarbete på civilingenjörs-
utbildningar men att dispensfrågan ska tydliggöras. Vidare ska dispens-
systemet ses över, skrivas ner och läggas ut på hemsidan. Förslaget till
kursplan ska tas upp för beslut på internatet den22-23 mars.

S 70 Ovrigt
Diskussion om vilka som har tillgång till bil och kan köra till internatet
den22-23 mars, Får återkomma till frågan.

s7r Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarade mötet avs lutat.
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