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MÖTETS ÖppNANNP

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

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Föredragnings listan fastställs.
Annika informerar attP7 pä dagordningen, information om bibliotekets
undervisningsprogression i informationskompetens, kommer att utgå.

Övrig
- Förfrågan från ett mobilföretag som önskar atttvä studenter ska
skickas till deras företag på studiebesök. Hur ska en sådan förfrågan
hanteras som kommer in med kort varsel? - Martin H
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Information från programledningen för IDA/IEA - Martin H

$ 141 FÖREGÄ,ENDE SAMMANTRADESPROTOKOLL (2018-0s-1s)
Protokollet låiggs ad acta

s 142 MEDDELANDEN
Föredragande: Annika Mårtensson, Carolina Ryrbrkull

Annika informerar fiån UNs (Lund s univers itets utb i ldnin gsnämnd) internat :

- Diskussion om breda universitet. Arbete ska påbörjas på LU nivå
kring denna fråga.

- Diskussion om hållbar utveckling inom utbildning. UKÄ genomförde
för ca I ll2 är sedan en tematisk utvärdering. LU fick underkänt på

utvärderingen. Handlade bl. a om brister i systematiken i
ledningssystemet. Arbete pågår kring detta vid LU.

- Dragning om hur ekonomin framöver ska se på LU.

ii. Carolina informerar kring utlärnning av handlingar. LTH /LU är en

myndighet och är som sådan skyldig att diarieföra handlingar samt att

lämna ut handlingar på begäran. Det finns tre arkiv: Arkivcenter Syd,

arkiv på LTHs kansli samt arkiv på respektive institution som prefekterna
är skyldiga att se till att det finns. Studenter som vill få ut tentor får vända
sig till något av dessa arkiv beroende på vilka tentor de vill ha ut.
Kommer det frågor man inte kan svara på så hänvisa till Beatrice
Nordlöf, avdelningschef Ledningsstöd.

iii. Övrigt
Annika ger en lägesrapport avseende prognosen gällande antagningstal på

mastersprogrammen.

Information från pro gramlednin gen för IDA/IEA
Vid möte i LG GU 180405 fattades på begäran från programledningen för
IDA/IEA beslut om att flytta tentamen från januari till december från och
med läsåret 18119, dnr U2018/168, för EITAl5 Digitala system. Martin H
informerar, att då följande läsår kommer att bli extremt så väljer
programledningen att inte flytta på tentan i år utan genomfor denlra

förändring först nästa år.

$ 143 DISKUSSION OM PEDAGOGISKA KURSER OCH PEDAGOGISKT
LEDARSKAP
Föredragande: Per Warfvinge, Torgny Roxå, Roy Andersson

Per informerar och berättar om CEEs verksamhet. Roy informerar om att

CEE var på SLTH (styrelsen för LTH) och tog då upp foljande två
viktiga punkter:
. LTH fattar beslut om en enhetlig digital miljö för studenterna (portal
och lärplattform), för att skapa forutsättningar for riktig Blended
Learning.
Moodle (eller alternativt Canvas) verkar vara det mest intressanta
alternativet just nu.
. LTH fortsätter utveckla den sociala studiemiljön och börjar satsa på

aktiva lärosalar.
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Diskussion

Beslut: Katarina ska till LG GU skicka ut beslutet om CEEs uppdrag -
Föreskrifter för det rnateriella centrumet Centre for Engineering
Education, STYR 2015ll0l4 - beslutsdatum I 51 109.
http : //www. lth. se/fi leqdm in/cee/Fo reskrift er_CEE_Bes lut.pdf
CEE ska återkomma till LG GU i början av hösten.

$ 144 INFORMATION OM BIBLIOTEKTETS
LINDERVISNINGSPROGRES SION I INFORMATIONSKOMPETENS

Punkten utgår. Återkommer vid senare tillfülle

$ 14s BESLUT OM UTBUDET OCH ANTAL PLATSER FÖR
FzuST,AENDE KURSER FÖRV'TIg SAMT BESLUT OM
INRÄTTANDE AV KURS _ UPPDRAGSUTBILDNING
Dnr U 20181335
Föredragande: Pia Jablonsky .ll. Bilagor 145

Pia informerar om utbud och antal platser for fristående kurser för vtl9.
Pia infonnerar vidare om att institutionen för Datavetenskap önskar
inrätta en kurs som poänggivande uppdragsutbildning. "Kursen riktar sig
till matematik- och tekniklärare i grundskolan för årskurs 7-9 och
specialskolans årskurs 8-10. Kursen ges på uppdrag av Skolverket."

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att fastställa kursutbudet enligt inkommet förslag
från ansvarig områdesansvarig och programplanerare, LG GU beslutar
vidare a|tinrätta kurs som poänggivande uppdragsutbildning på
institutionen för Datavetenskap enligt inkommet förslag. Efter beslut om
inrättande av kurs ska fastställande av kursplaner ske i ansvarig
programledning.

$ 146 ANSÖKAN OM PERIODISERING AV KURSEN TFRF45
PATIENTSÄTBRUBT
Dnr U 20181284
Föredragande: Annika Mårtensson: .//. Bilagor $ 146

Kursansvarig för kursen TFRF45 Patientsäkerhet önskar periodisering av
kursen. Kursansvarig har ft)r avsikt att förändra formema för hur kursen
ges. Det handlar inte om att förändra kursens innehåll. Det finns 22

stycken sökande till höstens kurs.

LG GU bordlade ärendet vid föregående möte 1 80515 och Annika skulle
ta kontakt med kursansvarig.

Annika informerar om kontakterna med kursansvarig angående

kursansvarigs begäran om periodisering av kursen TFRF 45
Patientsäkerhet.

Diskussion
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Beslut: LG GU beslutar att ej tillstyrka begäran om periodisering av
kursen TFRF45 Patientsäkerhet. Kursen ska ges hösten 2018.

S I47 DELRAPPORTERINGFR,ÂNDIGITALISERINGSGRUPPEN
Dnr U 20181284
Föredragande: Martin Höst, Ulf Asklund: ./. Bilaga $ 147

Annika frägar LG GU om det är ok att Ulf Asklund närvarar på punkten
LG GU tillstyrker förfrågan.

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 Ítjr denna framtid.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att rappoften ska skickas ut på remiss till de

närmsta berörda programmen och institutionerna och att arbetsgruppen
ska tydliggöra vad remissinstanserna ska svara på. Därefter kan rapporten
skickas ut till hela LTH för kännedom. LG GU ska under hösten 2018
fatta beslut om hur arbetet rned digitalisering dels ska gå vidare for
progrâmmen C, D och E men även för övriga program vid LTH.

LG GU går igenom och diskuterar inkomna förslag på nya
masterutbildningar. Annika uppger att LG GU ska komma fram till någon
form av viljeinriktning hur man ska gå vidare samt att LG GU innan
sommaren ska ha kommit fram till vilka forslag på nya masterutbild-
ningar man ska gå vidare med i nuläget. Det konstateras att samtliga
områdesansvariga och ordfüranden är jäviga på något av de inkomna
förslagen på nya masterutbildningar.

Aktuella dokument, seU 20171226 Beslut 170613 uppdatering av LTHs
handläggningsordning vid forslag till och ansökan om inrättande av nya
utbildningsprogram samt U 20171292 LG GU:s praxis för förslag om nya
masterutbildningar, beslut taget I 70608.

Annika ska till LG GU skicka ut de dokument som gäller avseende
nya masterutbildningar. Annika ska vidare skriva ihop en
sammanfattning av diskussionen infor nästa LG GU möte. .

Institutionen för livsmedelsteknik har kommit in med ett förslag till
förändring av Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.
Förslaget bygger på ett nytt upplägg av Livsmedelsteknisk
högskoleutbildning, där syftet àr attbygga på programmet till en
kandidatexamen.

$ 14S DTSKUSSTON OM TNKOMNA FÖRSLAG PÄ. NYA
MASTERUTBILDNINGAR
Dnr U 20181311

Föredragande: Annika Mårtensson: .//. Bilagor $ 148
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$ l50 SAMMANTnÄTeTAVSLUTAS
Ordförande förklarade mötet avs lutat.

V\ )ct
Katarina Ce

Denna ansökan ska behandlas speciellt, tas upp på LG GU efter
sommaren

övrucr
- Martin H berättar att han har fått en förfrågan från ett mobilföretag. De
har ett program där studenter ür besöka deras företag. Företaget vill nu att
Martin utser 2 studenter, en kvinna och en man, och meddelar dem vilka
studenter han utser redan till den 8 juni. Martin fick förfrågan
häromdagen.

Diskussion om hur man ska hantera förfrågningar som kommer in med
koft varsel och hur det görs på ett rättsäkert sätt. Samtidigt är det viktigt
att LTH visar sig positiv till den här softens förfrågningar.

LG GU anser att Martin kan meddela företaget att han skickar deras
meddelade vidare studenterna direkt och att füretaget självafår välja ut de
studenter som ska besöka till ftiretaget samt hantera processen kring
detta. Om de vill att LTH sköter processen i fortsättningen behöver de
skicka in sin förfrågan i god tid, minst en månad i förväg.

Redovisning av de projekt sorn erhållit medel utvecklingsmedel
Annika informerar om att dess projekt får följas upp vid
överenskomme lsemötena.
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Pontus
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