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LUNoS UNIVERSITET
Lunds Tekn iska Högskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

Nrirv ar ande I e d amöt e r :
Annika Mårtensson, ordftirande
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carin Andersson, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
Marcus Bäcklund, stud. rep.
Philip Johansson, stud. rep

Ndrvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:

Ovriga nc)rvqrande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Pia Jablonsky, $ 167

Helene von Wachenfelt, $ 168

Ronnie Thomasson, $ 169
Ann-Catrin Johansson, $ 170

Viktor Öman, $ 170

Petter Lindquist, $ i71
Karim Andersson, $$ 172, 173

Frånvarande le damöter :
Siri Lindmark, stud. rep
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad

$ 162 MOTETS ÖppNeN¡e
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 163 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

$ 164 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Carolina meddelar att hon vill informera om Specialpedagogiska skolmyndigheten
SPSM. Tas upp under punkten "Övrigt".
Studeranderepresentanterna anser att bilagan till P10 "Beslut om utbud ftir senare del av program
VT19" är oklar. Ska tas upp när Petter Lindqvist loredrar nämnda punkt.

Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 165 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2013-06-14)
BeshÍ: Protokollet läqgs adacl^
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$ 166 MEDDELANDEN/INFORMATION

i. Inför hösten
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika informerar om att:
- Då fler digitala tentor idag ges behövs ytterligare ström i vissa tentasalar till

studenternas datorer. Strömkablar har därftir kopplats in i tentasalarna i Matteannexet
Kablarna är dragna mellan bänkarna i bänknivå. Annika påpekar, att LTH inte har

varit inblandad i beslutet om hur kablarna har dragits.

Digitaliseringsgruppens rapport är utskickad på internremiss och sista svarsdatum är
180824. Redovisning av inkomna svar ska redovisas vid LG GUs möte 180920.

Samtidigt fors även en dialog med CEE om hur LTH bättre ska kunna utnyttja
digitaliseringen i hur man undervisar samt underlätta lärandet for studenterna.

Klas berättar, att Hans Bagge (programledare på V) är med i ett digitaliseringsprojekt
tillsammans med KTH, Chalmers och Luleå universitet. Projektet har extern
finansiering.

LG GU diskuterade vid mötet 180614 inkomna lorslag pänya masterprogram. De
florslag som LG GU beslutade ska gå vidare i nuläget ska inkomma med fullständiga
handlingar senast 180827. Dessa lorslag kommer att diskuteras for vidarehand-
läggning i LG GU 180906 och 180920. Därefter beslutar SLTH vilka lorslag på nya
masterprogram som ska gå vidare till LU lor validering.

Beslut: Katarina ska skicka ut materialet när det kommit in till LG GU samt bifoga
LTHs handläggningsordning. Nämnden ska läsa igenom materialet infor mötet
180906. En person från varje konstellation ska bjudas in till mötet och prata om sitt
mastersforslag. Fortsatt diskussion kommer sedan att loras vid mötet 180920. Därefter
ska SLTH fatta beslut om vilka forslag som ska gå till validiering.

LTH:s ledning ska i höst träffa LU:s ledning for de årliga kvalitetsdialogerna. Dels ska

det presenteras hur LTH arbetar med sin kvalitetssäkring men dessutom önskas

exempel på aktiviteter och rutiner som gjorts det senaste året med syfte att forbättra
utbildningskvaliteten. Christina Åkerman skickade ut ett mail om detta innan

sommaren, 180619, och bad om att få in forslag på vad som skulle kunna vara
relevant att berätta om från LTH:s sida när det gäller utbildning på grundnivå
och avancerad nivå. Hon kommer till LG GU 180906 for att presentera ett
underlag till kvalitetsdialogen.

Kursutbudet ska beslutas och kommer att tas upp i LG GU for beslut vid mötet
181 108.

I våras diskuterades i LG GU uppfoljning av vära studenter, hur genomströmningen

ser ut och uppfloljning av resultat. LG GU ska under hösten återkomma till denna

punkt.

Sommarkurser
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar om att det kommer att tillskjutas pengar for att anordna sommarkurser.
Mail om detta har skickats ut till organisationen och en påminnelse kommer att gå ut i nästa

vecka. Senast 180912 ska forslag ha skickats in till Katarina.

il.
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iii. Ovrigt

Carolina informerar vidare om att:
- LTH är på väg att skicka in ett gemensamt remissvar från LTH till LU avseende

Valideringsdelegationens betänkande om validering och tillgodoräkande.

En representant från Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM - kommer till
LTH 181114 for attprata om specialpedagogik. Myndigheten är intresserad av att
jobba mot lärosätena om detta. Carolina återkommer med mer information längre
fram. Har ledamöterna i nämnden några speciella frågeställningar så ska dessa skickas
till Carolina som skickar dem vidare till SPSM.

ô 167 BESLUT OM INRATTANDE AV POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING" 
Dn, sS¿R 2otlt4go
Föredragande: Pialablonsky .//. Bilagor $ 167

Pia foredrar underlaget for beslut om inrättande av kursen "Introduktion till Säkerhetsvetenskap,

??006, 7,5 högskolepoäng som uppdragsutbildningskurs.

Diskussion

Beslut: LG GU röstar om LG GU ska besluta att avslå ansökan direkt eller om ärendet ska

bordläggas. Fem ledamöter röstar for att ansökan ska avslås och fyra ledamöter samt ordfloranden
röstar flor att ärendet ska bordläggas. LG GU beslutar att bordlägga ärendet och begära in ett
utforligare underlag

$ 168 STIPENDIEHANTERTNG
Föredragande: Helene von Wachenfelt ./. Bilaga $ 168

Helene berättar om mottagningen av höstens masterstudenter och utbytesstudenter. LTH kommer
att landa pä ca 250 stycken masterstudenter mot lorra årets 259, Av utbytesstudentema har 200
stycken kommit av beräknade225.

Helene redovisar och informerar om ett utkast till "Riktlinjer for handläggning och tilldelning av
Lund University Global Scholarships inom LTHs 2-åriga masterprogram" på vilket LG GU kan
lämna synpunkter på.

Diskussion.

När det gäller indragande av stipendium så anser LG GU att det är viktigt att det tydligt framgår
for studenter som tilldelas stipendium att detta kan dras tillbaka och när det kan ske och vad som

då händer. LG GU anser vidare, att det måste tydliggöras i riktlinjerna vad som menas med t. ex
bristande studiemotivering och olämpligt uppträdande

Beslut: LG GU beslutar att Helene och Carolina ska titta igenom dokumentet med hänsyn
till den diskussion som nu har lorts i nämnden och sedan återkomma for beslut i LG GU. Har
någon ytterligare feedback så skicka den direkt till Helene.



4

$ 169 ANSÖKAN OM PERIODISERING AV KURSEN VBKF2O, CAD- OCH BIM-BASERAD
BYGGPROJEKTERING
Dnr U 20181423
Föredragande: Ronnie Thomasson ./. Bilaga $ 169

Annika informerar om att kursen VBKF2O, CAD- och BlM-baserad byggprojektering är på

hennes kurskostnadsställe men hon har inget med detta att göra. Annika lämnar rummet och
Kristofer Modig går in som ordflorande på denna punkt.

Ronnie informerar om att institutionen for Bygg- och miljöteknologi, avdelningen for
konstruktionsteknik, ansöker hos Ledningsgruppen for grundutbildning (LG GU) om att få
periodisera kursen VBKF20, CAD- och BlM-baserad byggprojektering, 7,5 hp under läsåret
2018119. Kursen ges som valfri kurs inom V-programmet (ej inom någon specialisering), flor

florsta gången under vårterminen 2019, vilket betyder att det finns gott om tid att informera
studenterna och påverkar inte det kursval som görs nu.

Bakgrunden är att avdelningenjust nu har ett stort peronalunderskott på grund av anställda
som har slutat och två seniorer som komm er att vara föräldralediga. Denna brist gör att ingen
av de kvarvarande lärarr,a har kompetens att ge denna kurs. Programmets åsikt är att kursen
ges inom ett mycket viktigt område och att det är bättre att periodisera kursen nu och arbeta

med att stärka upp på lärarsidan.

Begäran om periodisering flor kursen VBKF2O, CAD- och BlM-baserad byggprojektering har
stämts av med programledningen for V. Programledningen anser att en periodisering av kursen
kan accepteras under rådande omständigheter.

Diskussion.

Beslut: LG GU tillstyrker hemställan, dvs att kursen VBKF2O, CAD- och BlM-baserad

byggprojektering får periodiseras lor läsåret 201812019 med uppmaningen att verkligen lorsöka

få till kursen till nästa läsår for den behövs.

$ 170 TNFORMATTON OM BIBLIOTEKETS UNDERVISNINGSPROGRESSION I
TNFORMATIONSKOMPETENS
Föredragande: Ann-Catrin Johansson och Viktor Öman

Ann-Catrin Johansson och Viktor Öman håller en presentation om bibliotekets
undervisningsprogression i informationskompetens. De presenterar och pratar om bibliotekets
undervisning. På LTH:s bibliotek har de under hösten arbetat med att ta fram erbjudande om
foreläsning och/eller workshop i informationskompetens och akademisk hederlighet. De har tagit
fram tre undervisningssteg som syftar till att studenterna ska utveckla ett allt mer medvetet och

självständigt forhållningssätt till informationssökning och källkritik, se länk nedan.

http ://www. lth. se/bibliotek/undervisning/studenter/

Diskussion.

LG GU anser att det vore bra om biblioteket tar kontakt med och träffar programledningarna for
att informera om vad de kan och har att erduda studenterna. Carolina ska lägga en blänkare i
nyhetsbrevet och ta med att biblioteket är en fri resurs som de ska utnyttja.
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$ 171 BESLUT OM UTBUD FOR SENARE DEL AV PROGRAM VT19
Föredragande: Petter Lindquist ,/. Bilaga $ 171

Petter Lindquist informerar om utbud för senare del av LTHs program VT2019 och att det en
gång per termin fattas beslut om antalet personer som ska antas samt vid senare del av program.

ç t72

Arkitekturprogrammet och Industriell ekonomi samt Medicin och teknik vill inte ha någon
antagning till senare del av program VT2019.

Beslut'. LG GU beslutar i enlighet med forslaget.

ANTAGNINGSSTATISTIK URVAL 2 - HT2O1 8

Föredragande: Annika Mårtensson, Karim Andersson .1. Bilaga $ 172

Karim redogör lor antagningsstatistiken Uwal2 - HT2018.

Diskussion.

$ 173 INFORMATTON OM LADOK REGISTRERTNG
Föredragande: Karim Andersson

Karim informerar om Ladok registrering.

$ 174 STUDTESOCTALT RÄD
Föredragande: Carolina Rytterkull

$ 175

$ 176

Carolina informerar om att Bodil Ryderheim, Elisabet Gersbro-Bülow och hon själv håller på och
skissar på ett forslag på utformningen av ett Studiesocialt råd ska se ut samt vilket uppdrag detta
råd ska ha Detta Studiesociala råd ska bli rådgivande/beredande till LG GU.

OVRIGT

SAMMANTRÄOBT AVSLUTAS
Ordflorande florklarar mötet avslutat.

Vid protokollet 
---

k-qo^-*n.^ @,¿¡'or- s/û\5i¡¡¡
Katarina Celander-Ohrström

Justeras

För $ 169
Justeras

Pt^i \, p Jrt"^,a, >s1
Philip Johansson

lt*+
Kristofer Mcldig




