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Lu nds Tekn iska Högskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

N rirv ar ande le damot er :

Annika Mårtensson, ordftirande fr o m $ 192

Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Carin Andersson, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Philip Johansson, stud. rep

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:
Marcus Bäcklund, stud.rep

Ovriga närvarande:
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elisabet Gersbro-Bülow $ 205

Ingemar Äkerberg $ 205
Christina Äkerman $$ 206, 207
Peter Gustafsson $ 207

Frånvarande ledamòter :
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
Siri Lidmark, stud. rep

$ lee MOTETS OPPNANDE
Annika hälsar ledamöterna välkomna

$ 2OO UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med ordfloranden

justera dagens protokoll.

$ 201 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Klas har ett par frågor angående dispensansökningar och deadlines.
Carin undrar hur man får upp ärenden på dagordningen. Kallelse till möte går ut på torsdag en
vecka innan mötet. Det går bra att skicka in punkter till Katarina senast på tisdagen samma vecka.
Viss prioritering av ärenden till ett möte kan behöva göras.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen
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$203 TNFORMATION/MEDDELANDE
a) Utbildningsndmnd LU (W)
Föredragande: Annika Mårtensson
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FöREG.A.ENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20 I 8 -09-06, 20 I 8-09 -20)

Klas påpekar att nämnden vid mötet den 20 september under $ 192 LG GU:s yttrande

angående lorslag till nya masterprogram, Dnr U 20181311, ansåg att det fanns en potential
lor masterprogrammet Sustainable Energy - institutionen flor Energivetenskaper.
Nämnden ansåg dock, att det fanns områden i ansökan som behövde fortydligas och att
institutionen behövde sätta en tidslinje när det ska genomloras och att det ska göras nu.

Efter inkommen komplettering ska ansökan återigen tas upp i LG GU. Klas anser, att det

borde skrivits in ett datum när detta ska vara gjort eftersom ansökan efter inkommen
komplettering åter ska upp i LG GU.

Marcus kommenterar att i protokollet från den 6 september under $ 183 beslut om inrättade av

poänggivande uppdragsutbildning, Dnr U 20181490, beslutade LG GU bl. a att Annika skulle
skriva till LUCE och institutionen flor Designvetenskaper och framflora LG GUs
synpunkter på hur handläggningen av avtalet har handlagts, samt klargöra forutsätt-
ningarna flor denna typ av uppdragsutbildningskurser.

Det har gått ett brev med LG GU:s synpunkter till LUCE och institutionen ftir Designvetenskaper

Annika har bett Peter Gustafsson, chef på Programservice, at| ta fram riktlinjer for hur processen

ska se ut for uppdragsutbildningar. Marcus undrar vidare vad som menas med att ansökan om
uppdragsutbildning ska inkomma i rimlig tid? Annika svarar att det kommer också att framgå av

de riktlinjer som kommer att utformas.

Beslø: Protokollor läggs därefter adacta.

Annika informerar från Lunds universitets Utbildningsnämnd:
Att nämnden beslutat att lärplattformen CANVAS ska infloras vid Lunds universitet samt att:

- starta ett projekt för att införa Canvas med start r oktober 2018 tom 3r december 2o2o,
- med ändringen i leveransmålet från att stödja lärare till att stödja fakulteter
- utse Jennie Paldanius till projektledare
- av utbildningsnämndens medel avsätta | 425 tkr för att påbörja projektet
- uppdra till projektledaren att ta fram förslag på fortsatt finansiering av projektet
- uppdra fakulteterna att utse kontaktpersoner för införande och förankring.

Vidare beslutade nämnden att en Arbetsgrupp for projektet det breda universitetet ska inrättas och

afTvarje fakultetsrepresentant ska vara representerade i arbetsgruppen samt tre
studeranderepresentanter. Förhoppningen är att arbetsgruppen ska kunna avrapportera sitt
arbete innan somm aren 2019.

b) Ovrigt
Annika informerar om att det snart kommer att komma en inbjudan till en konferens som handlar

om digitalisering for högre utbildning mellan den29 - 30 november i Utrecht, Holland -
"Invitation Digital Higher Education Summit - organized by the LERU thematic group on digital
education". En representant per fakultet är välkommen att komma.

Hon informerar också om att åtminstone sex olika lärargrupper från LTH har varit med på

kurserna i Utvecklingsarbete och E-lärande samt att Studentbarometern snart kommer lut, ca 25 o/o

av samtliga studenter har svarat. Uppdelning av resultatet kommer att komma på både LU- och på

fakultetsnivå, och finns lor enskilda progmm under ftirutsättning att tillräckligt många svarat.
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$ 204 INFÖRANDE AV CANVAS PÄ LU, KONTAKTPERSONER PÅ LTH
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att lärplattformen CANVAS enligt beslut från LU ska inforas den 1

oktober 2018 och att fakulteterna ska utse kontaktpersoner för införande och förankring,
Annika undrar om nämnden har några ideér på vem/vilka som skulle kunna varabra
representant/er i arbetet med detta.

Diskussion. Bl. a framlordes att någon från Campus Helsingborg, atT någon från
Matematikcentrum, studierektorn for grundutbildningen på designvetenskaper som använder
Module idag och likaså programmet lor Riskhantering som redan använder denna lärplattform
borde kunna vara bra representanter.

Det påpekas vidare att examensarbeten inte brukar vara lätt att få att fungera i dessa olika typer av
system, så den/de personer som ska representera och vara kontaktperson/er for LTH ska ta med
denna fråga också.

Den/de personer som ska vara kontaktperson/er på LTH ska även komma till LG GU flor att
återkoppla vad som händer.

Beshl: LG GU beslutar att man ska ga ut till institutionema och fiaga vilka krav de har på en

liþlattform Diskxsion ska ske i LTHs ledning infor utseende av kontaldpersoner.

$ 20s RETENTION OCH GENOMSTROMNING
Föredragande: Elisabet Bülow-Gerbro, Ingemar Äkerberg

Annika frâgar LG GU om det är ok att Christina Äkerman närvarar på punkten $ 205 då det är
intressant for hennes arbete med kvalitetsdiskussionen. LG GU tillstyrker forfrågan.

Ingemar presenter en rapport över "Retentionsarbetet vid LTH, Campus Lund och Helsingborg"
Retentionsarbete är det arbete som bedrivs for att behålla antagna studenter och motverka
dropouts.

Diskussion.

Carin påpekar att man måste veta och lorstå den data man ser lor att kunna tillgodogöra sig den.

$ 206 VIDARE DISKUSSION OM UNDERLAG AVSEENDE ARBETSBESKRIVNING FÖR
LEDNINGGRUPP FÖR GRLINDUTBILDNING, PROGRAMLEDNING,
PROGRAMLEDARE, MASTERFÖNNSTÄNOARE OCH OMR,A.DESANSVARIG EFTER
DISKUSSION MED PROGRAMLEDARE DEN 19 SEPTEMBER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 206

Annika frâgar LG GU om det är ok att Christina Ä,kerman och Peter Gustafsson nàwarar pä
punkten $ 206 då det är hänger ihop med deras arbete. För Christina hänger det ihop med
kvalitetsarbetet och for Peters del är det viktigt hur det ser ut hos programplanerarna som
tjänstemän. LG GU tillstyrker forfrågan.

Annika anser att $$ 206 och207 berör varandra och tar därfor upp dessa punkter samtidigt for
diskussion.

Annika informerar att vid ett möte den 19 september med programledare och områdesansvariga
diskuterades Annikas utkast - diskussionsunderlag avseende "Arbetsbeskrivning lor
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ledningsgrupp flor grundutbildning, programledning, programledare, masterfiöreståndare och
områdesansvarig". Man diskuterade arbetsbelastning och vad som ingår i arbetsuppgifterna for
programledarna.

Annika påpekar också att det är inte fråga om al,t fatta ett beslut utan det är ett forslag som hör
samman med arbetsordningen och delagtionsordningen vid LTH. Det ska ses som ett
flortydligande vad de olika rollerna kan innebära. Hon vill få in synpunkter från LG GU på det

underlag som de har fått ut och om det finns arbetsuppgifter som saknas och inte täcks in av det

som står uppräknat.

Och vad gäller g 207 "Själwärdering LG GU" så vill SLTH vill veta hur det fungerar efter den

omorganisation som det beslutades om 2016 avseende grundutbildningen.

Diskussion.

Beslø: Annika kommer att formulera om utkastet till forslag om arbetsbeskivning flor

ledningsgrupp flor grundutbildning, programledning, programledare, masterfiireståndare och
områdesansvarig efter nu inkomna synpunkter från både programledare och LG GU. Därefter
kommer LG GU att få se underlaget på nytt. I vissa avseenden kan bitar i arbetsordningen
formuleras om när den nu ska revideras. De Områdesansvariga får i uppgift att ta hem och
fundera över sin roll som Områdesansvarig och om deras egen roll kan eller behöver tydliggöras i
delegationen eller i det här utkastet till arbetsbeskrivning.

Vad gäller punkten $ 207 själwärdering av LG GU kommer Annika att svara utifrån hur arbetet

har fungerat i LG GU sedan omorganisationen genomflordes 2016 och att man önskar att det inte

ska genomfloras någon ny omorganisation.

SJALWÄRDERTNG AV LG GU
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 207

Se punkten $ 206 ovan.

DISKUSSION OM INKOMMEN ANSÖKAN OM FÖRSLAG TILL TÖNÄNNNTNG AV
LIVSMEDELSTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING
Dnr u20181562
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 209

Institutionen for livsmedelsteknik har inkommit med ett forslag till forändring av
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning. Förslaget innebär ett nytt upplägg av Livsmedelsteknisk
högskoleutbildning, där syftet âr attbygga på programmet så att det är möjligt att fä en

kandidatexamen. Antagning till utbildningen sker vartannat år och 30 studenter antas vid varje

antagningstillfülle. Förslaget på forändring av den Livsmedelstekniska högskoleutbildningen är

att utöka utbildningen till2 + I år. De två forsta åren behålls enligt nuvarande upplägg och det

ska finnas en möjlighet till forlängning med ett 3e år frir att kunna få en kandidatexamen.

Kristofer tar upp att institutionen behöver få ett inriktningsbeslut från LG GU

Annika påtalar att LTH har tvä vägar att välja mellan. Antingen att institutionen får arbeta vidare

med forslaget flor ett eventuellt beslut under nästa år. Validering av forslaget till kandidatprogram
måste genomforas. Om LG GU lämnar en positiv signal måste nämnden definiera vad

institutionen måste jobba vidare med. Alternativt så finner LG GU att forändring av programmet

kan vara intressant men att LTH inte vill ha det i sin portfolj.

$ 208
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Diskussion om bl.a:
Att det i underlaget står att "konkurrensen från studenter med en 3-årig kandidatexamen har under
senare år ökat lor de som utexaminerats från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning". Vilka
utbildningar är de som konkurrerar med detta program?
Vilka kurser ska ingå i kandidatprogrammet och utökning bör inte innebära att man utökar med
avsevärt inslag av praktik.

Ar det livsmedelsinspektör man utbildas till? Vad behöver i så fall den yrkeskategorin?
Institutionen behöver specificera vilka kurser och kompetenser som behövs for att uppfylla
behovet forjust den yrkeskategorin. Beskriva vad kurserna innehåller och hur det matchar upp det
som behövs for att bli livsmedelsinspektör.

Hur säkas tillgången på ämneskompetenta lärare?

Marcus uppger att studenterna är mycket positiva till florslaget.

Kristofer lägger ner sin röst då han känner sig jävig.

Beslø: LG GU beslutar att gå tillbaka och be institutionen for livsmedelsteknik att de ska komplettera

sin ansokan/ sittunderlag ochbegåirattinstitutionen skakomma inmedliknandeutlorlþunderlag somlaävs

foransokanomnyamasterprogran¡ æU 20171226 Beslut 170613 uppdatering av LTHs
handläggningsordning vid forslag till och ansökan om inrättande av nya utbildningsprogram samt
U 20171292 LG GU:s praxis for forslag om nya masterutbildningar, beslut taget 170608.

$ 209 DISKUSSION OM LINDERLAG/HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE KIJRSER
Dnr U 20181568
Föredragande: Carina Fasth Bilaga $ 210

Carina går igenom forslaget om ändrad tidplan for kursutbud fristående kurs vid LTH.

Diskussion

Beslut: LG GU anser att inkommet fonlag ärbra och beslutar i enlighet med inkommet lonlag om
ändrad tidplan for kursutbud fristående kurs vid LTH.

$ 210 OVRTGT
Klas undrar vad som gällei angående dispensansökningar och deadlines. Han påpekar att
dispensansökningar och beslut kan dra ut på tiden och att läsperioden hinner börja. Han anser att
besluten behöver komma i tid innan läsperioden börjat. Problem finns bl. a när omtentaperioden,
ligger precis innan läsperioden börjar, t. ex när omtentaperioden ligger i augusti månad.

Beslut: Annika ska titta på detta och prata med Thornas læjdegard, som är den f ánsternran som

handlägger disp€nsansölmtngama att man ska skriva in när ør dispensansolcn senast behöver komma in for att

hinna handläæas och beslutas innan läsperioden börjar.

Carin framfor att hon önskar att LG GU vid nästa möte tar upp hur och när LG GU ska ta jobbet
med att styra upp specialiseringarna samt fånga upp synpunkterna från överenskommelsemötena
och vad som ska göras. Även ekonomi och utlysning av kvalitetspengar behöver tas upp.

$ 211 SAMMANTnÄngr AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet

\¿ùôir.^Â €dauø.S'¡,nh'om,n
Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Annika Mårtensson Marcus Bäcklund


