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LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Höqskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

Närvarande ledamoler:
Annika Måftensson, ordförande
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef, fr o m $ 130

Martin Tunér, vicerektor für internationella frågor
Pontus Landgren, stud. rep.
Christine Sjölander, stud. rep

Närvarande supoleant i ordinarie ledamots strille:
Tim Djärf, stud.rep

Ovrigt ncirvarande:
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Petter Lindquist, $ 131

Frånv arande I edamöter :
Carin Andersson, områdesansvarig
Anders Lundqvist Persson, stud.rep

$ 12s

$ 126

MÖTETS ÖppNa¡oE

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Tim Djärf utses attjämte ordförande justera protokollet.

ç 127 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Föredragnings I istan fastställdes.

$ 128

Carolina Rytterkull kommer något senare. Hennes punkter under
meddelande kommer att tas upp under övrigt istället.

FöREGÅENDE SAMMANTR {DESpRoroKoLL (2018-05 -03 )
Protokollet lades ad acta

$ 129 MEDDELANDEN
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Föredragande : Annika Mårtensson

Annika informerar fian UN (Lund s univers itets utb i I dn in gsnämn d) :

Utbildningsnämnden ska inrätta en arbetsgrupp på LU avseende

inrättande och avvecklande av utbildningar.
Övriga punkter på UNs agenda:

o Resursfördelning2019
o Studentombudets ärenderaPPort

o InternationaliseringsraPPort
o Dragning av omvärldsanalYs
o Utformning av Kvalitetsdialoger mellan fakulteter och LUs

ledning

Studentombudsmannen ska bjudas in till LG GU till hösten och likaså

personerna bakom omvärldsanalysen'

BESLUT OM UPPDRAG ÖVERSYN AV SYFTE OCH MÅL I
UTBILDNINGSPLANERNA, STYR 20 1 8 I 820

Föredragande: Annika Mårtensson: Bilagor $ 130

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

mål i utbildningsplanerna.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Annika ska justera texten under stycket "Text
under programmåI". Med denna komplettering kan sedan beslutet skickas

ut till programledningarna.

BESLUT OM FÖRSLAG AVSEENDE DIMENSIONERING AV
PROGRAM OCH KURSER
Föredragande: Annika Mårtensson, Petter Lindquist: Bilaga $ l3l

Annika gör en powerpointpresentation som visar en sammanställning

över planeringstal och antagningsstatistik föt2017 samt sökande för
2018. Petter redogör för hur de resonerar när antagningstal sätts. Enligl
ny delegationsordning, Dnr STYR 20181393, är det rektor på LTH, sorn

ska fatta beslut om antagningstal på program.

Diskussion.

De områdesansvariga har diskuterat ovanstående med sina respektive

programledningar och redogör ftjr dessa.

Martin Höst ska stämma av med datateknik i Helsingborg om utökningen

av antalet platser på programmet..

Annika tar med de synpunkter hon nu har fått in. Ytterligare
kommentarer skickas in till Annika.
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$ 133 ANSÖKAN OM PERIODISERING AV KURSEN TFRF45
PATIENTSÄTSRHBT
Föredragande: Annika Mårtensson: Bilaga $ 133
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FÖRSLAG FRAN BEDÖMMARGRUPPEN AVSEENDE
TILLDELNING AV UTVECKLINGS- OCH KVALITETSMEDEL FÖR
GRUNDUTBILDNINGEN FÖR BESLUT I LG GU
Föredragande: Kristofer Modig

Kristofer redogör för de ansökningar som kommit in till LG GU
avseende tilldelning av utvecklings- och kvalitetsmedel för grundutbild-
ningen samt för bedömmargruppens forslag på vilka projekt som ska
beviljas bidrag.

Diskussion

Beslut: Kristofer ska skicka in en sammanställning över beviljade projekt
till Katarina som sedan ska skicka ut denna samt samtliga ansökningar till
LG GU. Med detta tillägg fattar sedan LG GU beslut att följande projekt
ska erhålla tilldelning av utvecklings- och kvalitetsmedel för grundutbild-
ningen i enlighet med inkomna äskanden:

. Projekthantering o digitala verktyg - EIT, Biomedicinsk teknik
och Datavetenskap

o Utveckling av grundkursen i Matematisk statistik FMSF45 for F,
P, I & DI - Matematikcentrum

¡ Smågruppsseminarier i endimensionell analys -
Matematikcentrum

¡ Breddning av kursen FMNNO5 Simuleringsverktyg genom
inforande av med modellering av system med oändligt många
frihets grader - Matematikcentrum

r Mot ökad kvalitet på examensarbeten genom aff förbättra
studenternas kunskaper om vetenskaplig metodik -
civilingenjörsprogrammet i riskhantering och masterprogrammet
i katastrofriskhantering och klimatanpassning - Bygg- o
miljöteknologi

r Quality improvment Geodesy course -- an active teaching and

deep learning approach - Teknik o samhälle
. Vi tror inte på värdegrundsveckor - En satsning på systematiskt

arbete med jämlikhet,likabehandling och mångfald på

Industri des i gnpro grammet - Des ignvetenskaper
. Tydliga mål i projektbaserade kurser - Designvetenskaper
. Spektroskopi i kemiteknikutbildningen - Kerniteknik och Kemi
¡ Förändringar av biospåret på bioteknikprogrammet - Kemi

LG GU beslutar vidare att Annika ska ta kontakt med institutionen för
arkitektur och byggd miljö for en diskussion om deras ansökan.

Kursansvarig för kursen TFRF45 Patientsäkerhet önskar periodisering av
kursen, Kursansvarig har för avsikt att förändra formerna för hur kursen
ges. Det handlar inte om att förändra kursens innehåll. Det finns 22
stycken sökande till höstens kurs,
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Diskussion.

LG GU ställer sig tveksamma till att besluta att kursen TFRF45
Patientsäkerhet ska periodiseras med hänsyn till de motiv som fìnns.

Beslut:

LG GU beslutar att bordlägga ärendet. Annika ska gå tillbaka till
kursansvarig och ställa frågor för att sedan återkomma till LG GU för
beslut vid nästa möte.

$ I34 TANKAR KRING INTERNATIONALISERING
Föredragande: Martin Tunér

$ I35 DISKUSSION OM VERKSAMHETSPLAN I LG GU
Föredragande: Annika Måftensson: Bilagor $ 135

$ 136

$ 137 SAMMANTnÄDBT AVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Marlin Tunér, vicerektor för internationella frågor, redogör för hur han

tänker kring internationalisering. Martin planerar bl. a att träffa samtliga
programledare var för sig. LG GU tycker att det är en utmärkt idé och

ställer sig bakom och stöttar förslaget. Martin kommer att återuapportera

till LG GU till hösten samt redogöra för vilka slutsatser han har kommit
fram till.

Diskussion kring verksamhetsplanen. LG GU ska gå igenom och

återkomma till verksamhetsplanen några gånger per år. Klas påpekar att

Järnvägsprogrammet och dess arbetsgrupp bör läggas in i verksamhets-
planen. Katarina ska göra det. Klas ska avrapportera från arbetsgruppen

övzucr
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar om:

Support Ladok 3 - LU centralt
Vid frågor om Ladok 3 hänvisa dessa tillLadoksupporten centralt vid
LU, suppor"t@ladok.lu.se . Det finns även gott om lathundar i Ladok 3 att

läsa.

GDPR
Här lutar vi oss mot LU centralt. Det pågår informations insatser och en

del information har lagts ut på LTHs hemsida. Den 25 maj ska det

komma mer information. Det finns en del att läsa om GDPR på

FAQ på medarbetarwebben, https :/þerson upp gifter. blo gg. I u. se/faql

Föreläsning specialpedagogik
Carolina har varit i kontakt med en professor som forelåiser i specialpedagogik. Hon

har inte möjlighet ochtid atkommatill LG GU undervåren utan det far bli efter

sommal€n.
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