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Lu nds Tekniska Höqskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

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

Ncirvarande supnleant i ordinarie ledamots ställe:

Ovriga nrirvarande:
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Bodil Ryderheim $ 217
John Jönsson $ 218
Christina Åkerman $ 219
Nora Ekdahl ç 220
Johanne Elde $ 221

Fr ånv arande I e damöt er :
Siri Lidmark, stud. rep

ç212 MÖTETS ÖppNeNOB
Annika hälsar ledamöterna välkomna.

$ 213 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

ç 214 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Inget övrigt att ta upp.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 215 FÖREGÄ,ENDE SAMMANTRADESPROTOKOLL (2018-10-04)

Katarina påpekar att Peter Gustafsson var närvarande vid $ 206 och inte $ 207.

Beslø: Proûokollen lËiggs därefter ad acta.

$ 216 TNFORMATION/MEDDELANDE
Carina undrar vad som händer med alla handlingar och allt material som finns inlagt i LUVIT och
Live@Lund när de ska stängas ner om två år och LU gått över till Canvas.
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Annika meddelar att det i upplägget for Canvas ingår att utreda hur det material som finns inlagt i
LUVIT och Live@Lund ska sparas/arkiveras.

Annika informerar, att institutionen ftir Maskinteknologi nämnt att de har problem att ge kursen

MMEF01 Tribologi till våren pga bristande personella resurser. Kontakter har tagits med
programledning M och diskussioner pågår om hur aktuellt problem ska lösas.

s2t7 TNFORMATTON OM STUDIESOCIALT RÄD
Föredragande: Bodil Ryderheim

Bodil informerar om att det nu har skapats ett Studiesocialt råd på LTH. De kommer att ha sitt
forsta möte den 12 november. Några i gruppen har träffats tidigare och haft ett planeringsmöte.

Det Studiesociala rådet är tänkt att arbeta som ett lorberedande organ till ledningsgruppen for
grundutbildningen och planerar att träffas ca tvâ gånger per termin. Rådet behöver vidare
återkoppla till programledningarna att de enligt tänkt forslag bl. a kommer att arbeta med att

utforma den studiesociala enkäten om studenternas arbetsmiljö samt därefter analysera de svar

som inkommit på enkäten. Vidare kommer t ex studievägledarna kunna lyfta frågor som berör
nollning och mottagning med rådet. Det diskuteras också om mottagningspolicyn borde tas in i
rådet och ses över och bearbetas av rådet.

Diskussion.

Carin undrar om det finns någon årscykel inlagd över hur det är tänkt att arbetet ska löpa på under

året. Bodil svarar att det inte gör det i nuläget men att det är bra att ha en årscykel att folja.

Carolina ska lägga in en blänkare i UtbildningsaktuelltlTH om att det numer finns ett
Studiesocialt råd vid LTH.

Internationella miljöinstitutet och deras studenter ligger utanfor och berörs inte av detta.

$ 2I8 BESLUT OM KURSUTVÄRDERING FÖR KURSEN INGENJÖRSINRIKTAD
YRKESTRÄNTNG IYTOOO

Dnr U 20181612 Bilaga $ 218

Föredragande: John Jönsson

John informerar att enligt Högskoleflorordningen, ska studenter som deltar i eller har avslutat en

kurs ges möjlighet att framfora sina erfarenheter och synpunkter på kursen genom en

kursutvärdering som anordnas av högskolan. Kursen ingenjörsinriktad yrkesträning IYT000 har

inte kursutvärderats tidigare och det formulär CEQ som används på LTH passar mindre bra for
kurser i LTH:s utbildningsutbud som har en awikande struktur, varav bland annat kursen

ingenjörsinriktad yrkesträning IYT000 som är helt inriktad på yrkesträning och där någon

egentlig undervisning inte forekommer. För att möta kraven i styrdokumenten och for att skapa

möjlighet till uppfloljning i LTH:s kvalitetsarbete kommer kursen att utvärderas i ett särskilt
kursutvärderingsformulär från och med VT 2019. Kursen ges på grundnivå och är valbar inom
samtliga civilingenjörsutbildningar samt for brandingenjörsutbildningen. Det är tänkt att

kursutvärderingen kommer att sammanställas per läsår.

John vill ha LG GUs synpunkter på själva formuläret samt att LG GU efter diskussion fastställer

bifogat kursutvärderingsforslag. Enkätformuläret är strukturerat utifrån den modell som används

i kursutvärderingen fiör examensarbeten.

Diskussion.

Klas undrar om andra praktikkurser, t ex de for arkitekterna och högskoleingenjörs-
utbildningarna, utvärderas. John ska kolla upp om det görs kursutvärderingar på dessa
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praktikkurser

Philip flor fram att med utgång i studenternas åsiktsprogram hade de hellre sett utvärdering på
CEQ-format.

Annika informerar att CEQ-enkäten inte används for de små kurserna eftersom studenternas
anonymitet inte kan garanteras, (se Anvisningar for Rapporterande kursutvärderingar på LTH)

Beslut: LG GU beslutar att kursen ingenjörsinriktad yrkesträning IYT000 ska utvärderas
från och med VT 2019. LG GU har dock synpunkter på bifogat kursutvärderingsforslaget och
vill inte fastställa formuläret här och nu. Den allmänna meningen är att man ska gå på det kursut-
värderingsformuläret som finns bifogat efter att ett par saker har reviderats. LG GU beslutar att
delegera till ordforanden att sedan fatta beslut efter revideringen. Klas ska kontakta och lämna
synpunkter till John.

DISKUSSION _ PROGRAMVÄRDERING 2019 - FÖRSLAG
Föredragande: Christina Ä,kerman Bilaga $ 219

Christina går igenom och redovisar Kvalitetsgruppens forslag till arbete inom programutvärdering
inlor nästa år (2019). Förslaget innefattar programutvärderingens omfång och tidsplan 2019 samt
definition av hur instruktioner och stöd kan utformas for ett bättre handhavande.

Diskussion om bl. a:

- Stödet till programutvärderingen, t.ex. i form av konsultstöd
- Organisationen kring programutvärderingen, t.ex. områdesansvarigas, programledningars och
institutionernas roll
- Hur specialiseringar och masterprogram ska hanteras samt tidsplanen ftir de senare

Christina informerar att det finns en rapport per program som sammanställts efter den
programutvärdering som genomftirts i år. De områdesansvariga kommer att delges sina programs
rapporter och LG GU kommer att få en sammanställning baserad på dessa.

Beslut:
LG GU ställer sig bakom att programutvärderingen 2019 âtervänder till de tre mål som
adresserades 2018. Dessutom läggs ett mål till (funktionella lösningar av hög kvalitet och med
god gestaltning (Ark) I skapa, analysera och kritish utvärdera olika tekniska lösningar (Ing) och
metodkunskap alternativt fortrogenhet med metod och processer (konstnärlig och generell
kandidat respektive master).
LG GU ställer sig bakom att behålla samma tidsplan for inlämning av portfloljer som forra året.
LG GU beslutar altvänta med utvärdering av masterprogrammen ytterligare ett år men att
masterforeståndarna ska inkluderas i arbetet med programportfloljer for övriga program inom
programledningen2019, ftir en ökad delaktighet och florståelse.
LG GU ställer sig bakom de stödåtgärder som kvalitetsgruppen foreslår, t.ex. mallar, instruktioner
och konsultstöd men vill att konsultstöd ska utredas flor att säkerställa rätt behov. Såväl
områdesansvariga som kvalitetsgruppen ska forhöra sig med programledningarna om vilket stöd
som önskas.

LG GU återkommer kring hur t.ex. områdesansvariga och institutioner kan göras mer delaktiga i
processen.

ç220 FRÅGA TILL LG GU: URVAL VID PLATSBEGNÄNSNTNC TILL KURS
Föredragande: Nora Ekdahl Bilaga $ 220

Nora informerar att Institutionen for datavetenskap i läsperiod 2 ger en ny kurs med begränsat
antal platser och som har blivit kraftigt översökt. Detta ledde till diskussioner om urvalet till
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kurser med platsbegränsning. Programplanerarna har i samband härmed några frågor till LG GU

angående urvalet till kurser med platsbegränsning som de önskar svar på:

- Hur ska de ställa sig till studenter som inte har kursen listad i sin läro- och timplan men vill läsa

den ändå. Ska de rangordnas i samma ordning som de som har kursen listad? Eller efter studenter

med kursen listad?
- Ska man avsätta en särskild kvot till studenter på andra program på samma sätt som

det ibland avsätts ett visst antal platser for utbytesstudenter?
- Bör antalet platser som reserveras for utbytesstudenter skrivas in i kursplanen?

- Programpl aîetama efterlyser här en viljeriktning från LGGU som kan bidra till att

institutioner hanterar antagningen av studenter till kurser med platsbegränsning på

samma sätt.
- En annan fråga rör urvalskriterierna. Det finns en lista med rekommenderade

urvalskriterier och den behöver ses över. Bland annat bör formuleringen "Antal
poäng som återstår till examen" strykas eftersom det i praktiken är i det närmaste

omöjligt att räkna på. Har LGGU i övrigt synpunkter på listan?

Diskussion.

Beslut; LG GU beslutar att de områdesansvariga ska gå igenom och titta på de urvalskriterier

som har bifogats till LG GU daterade 2011-09-08 samt diskutera detta med sina

programledningar. Eventuella synpunkter ska skickas till Nora och Katarina. LG GU beslutar

också att punkten ett under urvalskiter -"antal poäng som återstår till examen" - ska strykas.

Nora ska återkomma till LG GU med ett reviderat dokument. Dokumentet om urvalskriterier

måste tydliggöras flor studenterna och det ska finnas tydliga anvisningar på hemsidan när man

väljer kurs.

ç 221 DISKUSSION OM VILKA PROGRAM SOM SARSKILT SKA LYFTAS FRAM
MARKNADSFÖRINGSMÄS SIGT
Föredragande: Johanne Elde

Johanne informerar om bl. a vilka fokusområden avseende studentrekrytering man trycker på som

digitalisering, möte med LTH och visuellt uttryck. Hon undrar vilka program LTH vill att man

särskilt ska satsa på och lyfta fram marknadsmässigt.

Diskussion.

Carolina undrar om det är något speciellt som de områdesansvariga anser behöver lyftas fram och

upp. Samhällsbyggnadsparaplyet behöver t ex lyftas fram.

De områdesansvariga kan diskutera frågan med sina programledningar och sedan kontakta

kommunikationsavdelningen om de vill ha hjälp med att speciellt vissa program behöver särskilt

markandsfloras.

ç222 DISKUSSION OM FÖRSLAG P,Å. UNDERLAG TILL UPPDRAG ANG.AENDE UTFORMNING
AV SPECIALISERINGAR PÄ.5-,Ä,RIG4 PRGRAM VID LTH
Dnr STYR 201711355

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga$222

Annika har reviderat forslag på underlag till uppdrag angående utformning av specialiseringar på

5-åriga program vid LTH och har bl. a tagit med specialiseríngsansvariga for årskurs 4 och 5.

Diskussion.



Beslut; LG GU beslutar att Annika utifrån den diskussion som forts bl. a ska: 
5

- Omformulera uppdraget - arbetsgruppens uppdrag ska vara att ta fram foreskrifter for
specialiseringarna
- Lämna forslag på max tre principer for hur en utformning av en specialisering kan se ut de sista
två åren på de 5-åriga programmen
- Det ska skrivas in att man ska prata med andra utanfor arbetsgruppen
- Ta med att det behövs en koordinator flor specialiseringarna
- Stryka analyser
- Stryka ESS och MaxlV
- Hur kan man beskriva kraven på en specialisering?
- Förslaget ska därefter skickas ut till LG GU
- I gruppen ska ingå en områdesansvarig - Carin Andersson, två- tre programledare, en
studeranderepresentant och en dänsteman. Carina och Kristofer ska prata med sina
programledningar om forslag på programledare som kan att ingå i gruppen. Philip ska prata med
TLTH om att välja ut en studeranderepresentant.

ç 223 TNFORMATTON OCH DISKUSSTON OM EKONOMT OCH BUDGETBESLUT
Föredragande: Henrik Steen Bilaga g 223

Henrik informerar och går igenom forslaget på lagd budget som sedan SLTH ska fatta beslut om.
Förslaget har skickats ut till institutionerna.

Diskussion.

Kristofer tycker att man ska ge programledarna en fri pott att använda från t ex kvalitetsmedel,
och att man sedan också ställer krav på att de ska lämna en redovisning över använda medel.

ç 224 DISKUSSION OM VARENS MÖTESTIDER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 224

Annika informerar om färslag till mötestider infor våren 2019. Hon informerar också om att
mandatperioden ftir uppdrag inom LTHs organisation löper ut 190430 och att hon därfor inte har
planerat in ett internat under vären 2019 eller ett gemensamt möte med studierektorerna lor
grundutbildningen och programledarna.

Beslut: Nämnden fastställer florslaget på vårens mötestider.

ç 22s ÖVzuCr

ç 226 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordftirande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

\("åÅ,*,. Cc,l.JÓ¡.¡"aps - S\iab{oNù\
Katarina Celander-Öhrström

Justeras

l'tùlìr a;"*,rnq
Annika Mårtensson Philip Johansson




