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$ 114

MÖTETS ÖppNaNIg

UTSËENDE AV JUSTERINGSPERSON
Pontus Landgren utses att jämte ordförande justera protokollet.

$ I15 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Föredragn ings listan fastställdes.

Fortbildning av lärare - Anders Lundqvist Persson
Möjligf att ha något om järnlikhet i kursutvärderingen? - Pontus

Landgren
Tidsplan kvalitetsmedel? - Kristofer Modig

$ 1 16 FÖREGÄENDE SAMMANTR4DESPROTOKOLL(2018-04-18)
Protokollet lades ad acta
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s 117 MEDDELANDE
Föredragande: Annika Martensson

Annika informerar om:
. Status for hogskoleinge4iörsutbildning byggteknik/jåimvåigsteknik:

Bilaga $ 117

¡ Utvecklingsprojekt om innovation: Bilaga $ I 17

$ ll8 BESLUT OM UPPDRAG ÖVERSYN AV SYFTE OCH MAL I
UTBILDNINGSPLANERNA, STYR 20 I 8 I 820

Föredragande: Annika Mårtensson: Bilaga $ I 18

Annika redogör for förslag till beslut om uppdrag översyn av syfte och

mål i utbildningsplanerna.

Diskussion.

Annika ska plocka fram tillämpningsforeskrifter för kurs och

utbildningsplaner vid LU, planeringsfü rutsättningar, planeringsförut-

sättningar II, studiehandboken mm. Handlingarna ska skickas ut till LG
GU. Ärendet kommer upp för ny diskussion och beslut på nästa möte i
LG GU.

$ 119 DTSKUSSION OCH DIMENSIONERING AV PROGRAM OCH

KURSER
Föredragande : Annika Mårtensson

Martin Höst och Carin Andersson anmäler att de pga privata skäl skulle
kunna anses jäviga. Efter diskussion kommer LG GU till att jäv inte

föreligger.

Annika gör en powerpointpresentation som visar en sammanställning

över planeringstal och antagningsstatistik för både 2017 och tidigare år

samt sökande för 2018.

Diskussion.

LG GU beslutar att:
o Det framöver ska undersökas hur det se ut med studenters avhopp på

de olika programmen och varför studenterna hoppar av.

o De områdesansvariga ska återkoppla till Annika Mårtensson om något
ytterligare framkommer vid diskussion med respektive programled-
ning.

¡ Petter Lindquist ska bjudas in till LG GU och redogöra för hur de

resonerar när de säffer antagningstalen.

INFORMATION OM TÖNÄNNNN{GAR VID MOTTAGNING AV
STUDENTER
Föredragande: Tobias Björklund, Elisabet Gersbro-Bülow, Wiveca
Axner:Bilaga $ 120
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Tobias Björklund redovisar och informerar om förändringar vid
mottagning av studenter.

Diskussion.

$ 121 REMISS OM RATTIGHETSLISTAN
Föredragande: Annika Mårtensson: Bilaga $ 121

Annika informerar om remiss avseende revidering av rättighetslistan för
studenter på grund- och avancerad nivå vid Lunds universitet, dnr
20t71249.

Carolina Rytterkull kommer att skriva svaret på remissen fttr LTH.

Diskussion.

Beslut: Om LG GU har ytterligare synpunkter ska dessa skickas till
Carolina inom 2 veckor. Sista datum för remissvar är den 18 juni 2018
När denna rättighetslista är fastställd vid LU kan LTH skriva en egen
kompletteringslista.

ç 122 DISKUSSION OM VERKSAMHETSPLAN I LG GU
Punkten utgår och kommer att tas upp vid nästa möte istället.

$ 123 ÖVruCr

Fortbildning lärare
Anders Lundqvist Persson undrar om lärare får reda på att de i sin roll
som lärare utför myndighetsutövning. Studenter upplever att det finns
lärare som inte känner till vad som gäller och att de omfattas av
förvaltn in gs I agen. Upp ti I I institutionern a atl hanter a. Ann ika Mårtens son

tar med frågan för vidare diskussion hur man ska kunna lösa detta på

bästa sätt.

Jämlikhet
Pontus Landgren framför att det i CEQ borde finnas med en fråga som tar
upp jämställdhet och som utgår från de diskriminerade grunderna.

Diskussion, slutsats blir att denna fråga bör ingå i den psykosociala
enkäten istället.

Tidsplan kvalitetsmedel
Kristofer Modig undrar hur tidsplanen ser ut för fördelning beslut om
kvalitetsmedel. Kommer upp för beslut på nästa möte.

Inplanerat möte i LG GU den 28 juni utgår.

$ 124 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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