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S 84 Mötets öppnande

s85 Utseende av juster¡ngsperson
Pontus Landgren utses att jämte ordforande justera protokollet.

s86 Fastställande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes med tillägg $ 97 Övrigt:
Omtentaperiod - Pontus Landgren
Kvalitetsresurser/allmänna programmedel - Kristoffer Modig
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Skickas ut när protokollet ärjusterat
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Matematik fortsättning
Föredragande: Anders Holst

Anders Holst informerar om florändringar i formatet for skriftliga
tentamina i matematik från och med ht 20i8 och i upplägget av

smågruppsundervisning for B-spåret i Endimensionell analys.

LGGU ser positivt på forändringarna och påpekar vikten av att i god få ut
information till studenter, programledningar och studievägledare om

dessa lorändringar samt även till nollegeneral och phös så att de kan

flormedla detta till nyblivna studenter i samband med nollningen. Anders
Holst ges i uppdrag att inkomma med information om dessa forändringar
samt exempel på tentamen till Katarina Celander-Öhrström som ser till
att det skickas ut till berörda parter.

Beslut om kursplan för Introduktion till reell analys
Föredragande: Johan Hugosson och Anders Holst

Johan Hugosson och Anders Holt informerar om forslag till ny kurs,
Introduktion till reell analys. Syftet med kursen är att vara en

komplettering till FMAAO5 Endimensionell analys med teori och synsätt

som inte ryms den vanliga kursen. Kursen vänder sig speciellt till
nybörjarstudenter som har tidigare kurser motsvarande delkurs Bl av
Endimensionell analys

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att inrätta kursen Introduktion till reell analys

enligt florslag med foljande ändring: Tentamen läggs i lorsta
tentamensperioden efter läsperiod 1.

önskemål från programledningen för IDA/lEA att flytta
tentamen från januari till december från och med läsåret
18119, dnr U2018/168
Föredragande : Annika Mårtensson

Programledningen for IDA/IEA önskar tidigarelägga tentamen ftir
EITA15 Digitala system från januari till december. Anledningen är att

underlätta for studenterna som har två andra tentamina i januari.

Andringen foreslås gälla från och med läsåret 2018119.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med inkommen skrivelse att
tidigarelägga tentamen for EITAI5 Digitala system från januari till
december.

S 91 Kursplan för yrkesinriktad ingeniörsträning
Föredragande: Carola Persson

Carola Persson tar upp tre frågor har kommit upp angående yrkesinriktad
ingenjörsträning.
1. Kan den göras på två olika arbetsplatser?

2. Går det att gå kursen på deltid?
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3. Vem fär frångå kursplanen?

Carola Persson uppger också att lorbättringar skulle kunna göras i
examinationen, framför allt när det gäller reflektionsdelen, som kan vara
något otydlig for studenterna.

Diskussion.

Svaren på frågorna är nej, Det går inte att göra kursen på två olika
arbetsplatser, kursen måste göras på heltid och kursplanen får inte frångås

av någon.

Beslut - Anhållan om inrättande av masterutbildning i

Produktrealisering, dnr U 20181192
Föredragande: Christina Åkerman

Christina Äkerman presenterar ett forslag till beslut om anhållan till
Utbildningsnämnden på Lunds universitet om inrättande av
masterutbildning i produktrealisering. Förslaget är väl underbyggt och
validerat av sakkunniggrupp.

Carin Andersson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att till Utbildningsnämnden vid Lunds universitet
anhålla om att inrätta en masterutbildning i produktrealisering i enlighet
med inkommet forslag.

Beslut - Medel som stöd till programutvärdering, dnr STYR
20181667
Föredragande: Christina Åkerman

Christina Äkerman loredrar ett fürslag till beslut om medel till stöd for
programutvärdering. Medel ska kunna sökas löpande, avsikten är att de

ska gå till mindre kostnader, ej till bemanning.

Diskussion.
Medel bör kunna sökas for enskilda insatser av lärare eller studenter

LG GU beslutar i enlighet med forslaget med loljande fortydligande: Att
medlen kan gå till enskilda insatser av lârare och studenter.

Beslut om överenskommelseprocess
Föredragande : Annika Mårtensson

På LG GU:s internat kom det fram det behövs en grupp som ska ansvara
for överenskommelseprocessen. Annika Mårtensson har börjat skriva på

ett beslut for överenskommelseprocess och ett uppdrag for en ansvarig
grupp. Det finns en hel del frågor angående överenskommelsemötena
gällande administration, dokumentation och arbetsprocess. Carolina
Rytterkull och Martin Höst ska diskutera detta.
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Förslag till beslut om överenskommelseprocess och uppdrag for ansvarig
grupp tas upp lor beslut på LG GU den 18 april2018.

Remissvar SOU 2018:3 "En strategisk agenda för
i nternationaliseri ng "
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina Rytterkull informerar om remissvaret till utredningen "En
strategisk agenda for internationalisering". Flera grupper ska ge

synpunkter och allt kommer att sammanställas till ett gemensamt svar
Carolina Rytterkull ber LGGU att inkomma med synpunkter på

utredningen till henne senast den 13 april 2018.

U KÄs J uridiska utvärdering
Föredragande: Peter Gustafsson

Peter Gustaßson informerar om UKÅ:s tillsyn av sex

granskningsområden och delade ut en sammanfattning av UKÄ:s
vägledning flor tillsyn av lärosätenas regeltillämpning (se bilaga).
1. Tillgodoräknande (ersätter antagning)
2. Studentinfl¡ande
3. Kurs- och utbildningsplaner
4. Kursvärderingar
5. Anställning av personal

6. Överklagande och klagomål

Granskningen kommer att ske i mars 2019. Peter Gustafsson kommer att
kontakta Lunds universitet für att se vilken samordning som kan göras.

Omtentaperiod
Pontus Landgren ställer frågan om det finns några regler kring
obligatoriska inlämningsuppgifter under omtentaperioden och hur LG GU
ser på detta. LG GU anser att obligatoriska kursmoment inte bör läggas in
under omtentavecka. Carolina Rytterkull ges uppdraget att se över
regelverket och LG GU återkommer till frågan vid ett senare möte.

Kvalitetsresurser/allmänna programmedel
Kristoffer Modig väcker frågan om hur de allmänna programmedlen bör
fordelas. Ska programledningarna ansvara for det eller bör det gå via LG
GU? Det finns flera frågor kring dessa medel. Annika Mårtensson får i
uppdrag att undersöka hur det ser ut nu och om/hur det kan göras på ett

effektivare sätt.

Carin Andersson efterlyser riktlinjer for hantering av sfudenter med
funktionshinder. Carolina Rytterkull tar med sig frågan och återkommer

Sammanträdet avslutas
Ordforande forklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Thomas Lejdegård

Annika Mårtensson
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Pontus




