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Ledningsgruppen för grundutbildning

Nrirv arande le damöt er :
Annika Mårtensson, ordftirande
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Carin Andersson, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Philip Johansson, stud. rep
Siri Lidmark, stud.rep
Maria Kempe, stud.rep

Ncirvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:

Ovrisa nrirvarande
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Andréa Tarlé Borgström $ 241

Helene von Wachenfelt ç 242

Pia Jablonsky $ 243

Christina Äkerman $ 244
Petter Lindquist $ 245

Frånvarande ledamöter :
Martin Tunér, vicerektor für internationella frågor

$ 236 MOTETS OPPNANDE
Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

5 237 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Siri Lidmark att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

$ 238 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Inget övrigt att ta upp.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 239 FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2018-l 1-08)

Katarina påpekar att Åsa Nilssons namn ska läggas till under närvarande på $ 233

Carina undrar över att det i $ 233 "Beslut om kursutbud vid läsåret 19120" under E i LG GUs
beslut står "Dock ska det i kursplanen for ??053 Tillämpad mekatronik l0 hp, kostnadsställe
7391, forbättras så att det tydliggörs vad som gör att nivån höjs från G2 till A-nivå" men inget om
att,{sa Vestergren ska återkomma till LG GU for beslut. LG GU fattade beslutet att godkänna
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kursplanen ftir kursen med tillägget att programledning E ska tydliggöra vad som gör att nivån
höjs till A.

Martin H får som områdesansvarig folja upp med programledning E att kursplanen forbättras och
att det tydligt framgår varfijr nivån höjts från G2-nivå till A-nivå.

Beslø: Protokollet läggs därefterad acta.

INFORMATION/I\4EDDELANDE
Inkommet material om nya specialiseringar, Bildanalys och maskinintelligens,
Maskinintelligens
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 240a

Annika informerar om att det har inkommit information om att två nya specialiseringar är på

gång, Bildanalys och maskinintelligens och Maskinintelligens. Programledningarna äger

frågan om specialiseringar men de har ändå skickat in information till LG GU.

Martin H informerar om att även programledningen lor CD kommer infora en ny
specialisering.

Utbildningsnämnd LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från Utbildningsnämnden på LU. Bl.a. var studenternas rättighetslista
uppe på agendan. Studentemas rättighetslista var ute på remiss på fakulteterna tidigt i våras

och LG GU skickade då in sitt svar. Utbildningsnämnden fattade nu inget beslut utan efter
att man haft en diskussion i nämnden beslutades att skicka tillbaka lorslaget für vidare

bearbetning innan nämnden tar beslut. Förhoppningsvis kommer beslut fattas i början av
nästa år.

Annika informerar också att validering av reell kompetens pågår på LU nivå och att det kan
komma att få en återverkan på LTH-nivå. Material kommer att skickas ut när de har kommit
längre med sitt arbete.

Information Studies oc ial a råde t
Föredragande: Kristofer Modig Bilagor $ 240c

Kristofer informerar från Studiesociala rådet vid LTH som har haft sitt forsta möte

Information Canvas
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar om att det drar igång ett projekt och att Carolina har fått i uppdrag att

sammankalla en liten grupp på LTH om vad som behövs från LTHs sida for att Canvas ska

fungera. TLTH får gärna ha med en student och Carolina ska skicka över inbjudan till Philip.
Frågor ställs från LG GU huruvida institutionerna kan få tillgång till Canvas redan nu.

Carolina sköter i nuläget kontakterna med ansvariga for inforandet av Canvas på LU och
kommer attTafrâgan från institutionern till dem for att därefter återkoppla. Carolina ska

meddela Katarina vilka som ingår i gruppen i nuläget.

INFORMATION OM SOMMARPROJEKT
Föredragande: Andréa Tarlé Borgström

ç 24t

Andrea ger en presentation och informerar om sommarprojektet.
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Diskussion

ç242 STIPENDIEHANTERING
Föredragande: Helene von Wachenfelt Bllagor $ 242

Helene informerade vid möte i LG GU 180823 om mottagningen av höstens masterstudenter och
utbytesstudenter. Hon redovisade och informerarade om ett utkast till "Riktlinjer lor
handläggning och tilldelning av Lund University Global Scholarships inom LTHs 2-åriga
masterprogram" på vilket LG GU kunde lämna synpunkter.

LG GU ansåg vid genomgång av florslaget till riktlinjer att när det gällde indragande av
stipendium att det var viktigt att det tydligt framgår flor studenter som tilldelas stipendium att
detta kan dras tillbaka och när det kan ske och vad som då händer. LG GU ansåg vidare, att det

skulle tydliggöras i riktlinjerna vad som menas med t. ex bristande studiemotivering och
olämpligt uppträdande. LG GU beslutade att Helene och Carolina skulle titta igenom dokumentet
med hänsyn till den diskussion som fordes i nämnden och sedan återkomma for beslut i LG GU.

Helene redovisar de florslag till ändringar man har gjort i forslaget till riktlinjer utifrån den

diskussion som fordes och beslutades om i LG GU 180823.

Diskussion.

Beshn: LG GU beslutar om "Riktlinjer for handläggning och tilldelning av Lund
University Global Scholarships inom LTHs 2-åriga masterprogram" i enlighet med inkommet
forslag.

$ 243 BESLUT OM KURSUTBUDET AV FRrSTÅENDE KURSER FÖR LÄS,Ä.RET 19/20
Dnr U 20181689 Bilagor $ 243
Föredragande: Pia Jablonsky

Pia informerar om utbud och antal platser for fristående kurser lor läsåret 1,9120.

Diskussion.

Besh¡: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från
ansvarig områdesansvarig och programplanerare och i enlighet med vad institut-
ionerna foreslagit florutom att LG GU beslutar att säga nej till kursen ??001 Yrkes-
praktik industridesign, 30 hp med motivering att kursen är en praktikkurs med
tydlig målgrupp befintliga studenter, fristående kurser ska inte ha den inriktningen.

ç 244 BESLUT OM ARBETSGRUPPER FOR VALIDERTNG AV MASTERPROGRAM
Dnr U 20781597,598, 599 Bilagor $ 244
Föredragande: Christina Äkerman

Christina floredrar lorslag till beslut om arbetsgrupper for validering av Masterutbildning i
maskininlärning, system och reglerteknik, Masterutbildning i läkemedelsutveckling och
produktion samt Masterutbildning i virtual reality och augmented reality.

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar i enlighet med inkomna forslag till beslut om arbetsgrupper for
validering av Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik, Masterutbildning i
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läkemedelsutveckling och produktion samt Masterutbildning i virtual reality och augmented
reality

$ 245 BESLUT OM PROGRAMUTBUD VID LTH HT2019
Dnr U 20181690
Föredragande: Petter Lindquist Bilaga $ 245

Petter informerar om utbud for LTHs program HT 2019.

Han informerar vidare att ett tillägg har tillkommit till senare del av program och
det är kandidatprogram flor Trafikflyg som ska läggas till.

Diskussion.

Besbø: LGGU beslutar i enlighet med forslaget med tillägget att
kandidatprogrammet Trafikflyg ska läggas till under senare del av program.

ç 246 BESLUT OM UPPDRAG FÖR PROGRAMLEDNINGARNA FÖR C, D OCH E _

FORTSÄTTNING PÄ DIGITALISERINGSUPPDRAGET
Dnr STYR 20l8ll7l0
Föredragande: Martin Höst Bilagor $ 246

Martin informerar om att arbetsgruppen om digitaliseringens påverkan på CDE-programmen har

skrivit en rapport om arbetet som skickats ut på remiss och att han har sammanställt de inkomna
svaren och att programmen borde få i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med det forslag till
beslut som har bifogats.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar om uppdrag ftir programledningarna for C ,D och E - fortsättning
på digitaliseringsuppdraget i enlighet med bilagt forslag.

ç 247 DISKUSSION OM UPPDRAGET OM SYFTE OCH M,A.L I UTBILDNINGSPLANERNA
Dnr STYR 20181820
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att det i våras utgick ett uppdrag från LG GU om revidering av syfte och
mål i utbildningsplanerna men att det verkar finnas en del diskussioner om vad detta innebar och
formerna flor arbetet samt om det skulle komma några ytterligare direktiv om upplägget flor syfte

och måI. Uppdraget gäller att inflor beslut om utbildningsplan vären2019 avseende läsåret
201912020 se över och vid behov revidera de syften och mål som varje utbildningsplan ska

innehålla. Syftet med uppdraget som är initierat av SLTH är att säkerställa att syften och mål i
alla utbildningsplaner vid LTH gås igenom under detta år. Annika ska sedan återkoppla till
SLTH.

Diskussion.

BeshÍ: LGGU beslutar att Annika ska komplettera och flortydliga uppdraget om syfte och

mål i utbildningsplanerna. Annika gör ett utkast och skickar sedan ut detta till LG GU.

$ 248 BESLUT OM KVALITETSMEDEL _ PROGRAMLEDNING
Dnr V 201812034
Föredragande: Kristofer Modig Bilagor $ 248
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s 249

$ 250

Kristofer redovisar ett forslag till beslut om utvecklingsmedel till LTHs programledningar. Det
finns två miljoner i LG GUs budget som inte är öronmärkta utan som ska gå ut i verksamheten.
Annika informerar att diskussion florts med Christina Åkerman om pengar som fînns avsatta ftir
kvalitetsarbetet och som skulle kunna fordelas till programledningar samtidigt som ovanstående
utvecklingsmedel.

Diskussion om bl.a hur pengarna ska fordelas mellan de olika programledningarna på så rättvist
sätt som möjligt.

Besht: LG GU beslutar att Annika ska prata med Christina och att de gemensamt fattar
beslut om hur mycket pengar från kvalitetsarbetet som kan fordelas samtidigt som
utvecklingsmedlen. Annika ska även prata med ekonomiavdelningen om hur det ska gå tillväga
rent praktiskt både vid fordelning samt uppfoljning. Fördelningen bör baseras på antal studenter
per program eventuellt med en grundplåt flor varje program. Vidare kan man beakta fordelning
per programledning istället för att presentera det for enskilt program . Det bör i beslutet framgå
hur medlen kan användas (utan detaljstyrning) samt hur mycket som är kvalitetsmedel respektive
utvecklingsmedel. Projekt som får medel ska vara av engångskaraktär och avslutas under året. LG
GU ska återkomma till beslut om utvecklingsmedel samt kvalitetsmedel vid mötet antingen den 6
december eller den 20 december.

övzucr

SAMMANTNENPT AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

K.Sc**,u €aloNe)' "S\ruSÑ\trf'\
Katarina Celander-Öhrström

Justeras

t)

Òçn
Annika Mårtensson Siri Lidmark




