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Cecilia Hollingby $ 259
Nora Ekdahl $ 259
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Frånvarande:
Carin Andersson, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef

$ 251 MOTETS OPPNANDE
Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

ç252 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordloranden

justera dagens protokoll.

$ 253 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Klas önskar under övrigt ta upp mastersprogram/specialiseringar och valfrihet.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

ç 2s4 FÖREGAENDE SAMMANTRÁDESPROTOKOLL (20 t}-t | -22)



2

Beshn: Protokolletläggs adacta-

$ 25s TNFORMATION/MEDDELANDE

a) Information omförfrågan/inbjudanfrån LG GU tiU institutionerna att inkomma medförslag
p å de ltagare t il I kv al it e ts grupp en

Föredragande : Annika Mårtensson

Annika informerar om att LTH sedan 2018-03-01 har en utsedd kvalitetsgrupp och att
gruppen nu har två vakanser. LG GU önskar därfor få in forslag på deltagare varfiör en

forfrågan/inbjudan kommer att skickas ut till institutionerna.

En deadline ska läggas in i inbjudan innan den skickas ut.

När florslag på deltagare inkommit fattar LG GU beslut om vilka som ska utses.

$ 256 INFORMATION FRÄN MOTTAGNINGSGRUPPEN OM FÖRSLAG PÄ. EN
KOMMUNIKATIONSMODELL INFÖR NASTA ÅRS VTOTTAGNING
Föredragande: Tobias Björklund; Maria Sörensson Bilagor $ 256

Tobias ger en presentation och informerar om Mottagningsgruppens lorslag på en

kommunikationsmodell inflor nästa års mottagning samt att de önskar ffi ett godkännande från
LG GU att gå vidare med modellen.

Diskussion: LG GU anser att kommunikationsmodellen behöver fortydligas med ansvar och
befogenheter. Inte tydligt vilka som har ansvar for olika typer av frågor. Vad har TLTH ansvar
och vad har LTH ansvar für?

Diskussion bl. a om alt när problem uppstår behöver man kunna lyfta problemet en nivå uppåt.
Uppstår ett kritiskt läge måste någon kunna gå in och säga ifrån att så här är det.

Annika foreslår sig själv som den person som snabbt kan träda in i det här läget och utan att
processen därmed behöver gävia LG GU.

Beslø: LG GU beslutar att godkänna att Mottagningsgruppen kan arbeta vidare med

ftirslaget på kommunikationsmodell med hänsyn taget till den feedback som LG GU har gett.

ç 257 BESLUT OM LÄSÄ,RSINDELNINGEN 2019/2020
Föredragande: Emma Grönberg Bilagor $ 257

Emma Grönberg redogör for florslag till läsårsindelning201912020 och påpekar att det bara ska

stå en awikelse och inte två såsom det står i dokumentet.

Philip påpekar att det är många studenter som inte tycker om den nya läsårsindelningen eftersom
det har fürsvunnit omtentaperioder. Idag går det lång tid mellan ordinarie tentamen och
omtentamen.

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar om läsårsindelningen i enlighet med inkommet forslag. Tillägg det

behövs någon typ av uppfoljning som kan ge en indikation på om den ändrade läsårsindelningen
påverkat resultaten. Vidare ska beslutet om läsvecka åtta ses över och att det tydliggörs vad lärare

får respektive inte får göra under denna vecka. Även vad som gäller for utbytesstudenter behöver
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ses över. Annika och Philip får i uppdrag av LG GU att se vad ftir sorts uppfloljning som går att ta
fram och av vilken man kan analysera hur det har gått.

$ 25S RAPPORT FRÅ.N ÖVBRENSTOMMELSEMÖTEN
Föredragande: Martin Höst. Elna Andersson, Thomas Lejdegård Bilaga $ 258

Martin rapporterar från Överenskommelsemötena och gruppen vill att LG GU tar
ställning till foljande som framgår av rapporten:
Är bifogad kravlista konekt?
Kan någon av de tre foreslagna vägarna väljas och i så fall vilken? Gruppen
florordar alternativ ett.

Diskussion.

Besht: LG GU anser att bifogad kravlista är korrekt. LG GU beslutar i
enlighet med inkommet forslag att alternativ ett ska väljas med tillägg att det är
arbetsgruppen bör se över hur man ska tydliggöra studierektorernas roll och liksom
de områdesansvarigas rolloch ansvar for uppfloljningen samt att processen ska
forenklas. Arbetsgruppen ska utifrån diskussionen i LG GU omformulera alternativ
ett och återkomma till LG GU samt med en arbetsordning.

$ 259 BESLUT OM KURSUTBUD VrD LTH LÄSÄRET l9l20
Dnr U 2018/660
Föredragande: Cecilia Hollingby
M
Kst
107147 Mekanik

Bilagor $ 259

Cecilia Hollingby informerar om kursen ??025 Projekt - Mekanik,7,5 hp, A-nivå och redogör for
proj ektkurser vid M-programmet.

Diskussion.

Besht: LG GU beslutar att avslå forslag från programledning M avseende kursen ??025
Projekt - Mekanik, 7,5 hp A-nivå, kostnadsställe7l47 med motivering att det är stor risk flor

innehållsmässiga överlappmellan kursen ??025 Projekç Mekanik och kursen MTEN01 Projekt-
Maskinteknologi. LG GU beslutar vidare att institutionen till nästa år ska återkomma med
information till LG GU vad som gäller für deras projektkurser.

Föredragande: Nora Ekdahl
CD
Kst
107201Inst for elektro- och informationsteknik finns även på E

Nora Ekdahl informerar om kursen ??023 Minnesteknologi for maskininlärning 7,5 hp A-nivå
och redogör for programledning CDs redogörelse for eventuella överlapp med kurser som ges av
programledning E och F.

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning
CD avseende kursen ??023 Minnesteknologi lor maskininlärning 7 ,5 hp A-nivå, kostnadsställe
7201.
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Föredragande: Lena Nielsen
BK
Kst
1077 15 Tillämpad biokemi

Lena Nielsen informerar om kursen ??055 Projektkurs i syntetisk biologi, 15 hp, kostnadsställe

7715 for vilket programledning BK har inkommet med ett utflorligare underlag och redogör även

ftir programledning BKs redogörelse flor de samtal institutionen och programledning BK har haft
med de andra programmen om kursen kan finnas med som en valbar kurs hos dem.

Diskussion.

Kristofer undrar hur det i kursplanen kan stå att 90 hp är ett krav när kursen även
kan ges flor årskurs 1.

Beshn: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning
BK avseende kursen ??055 Projektkurs i syntetisk biologi, 15 hp, G2-nivå, kostnadsställe 7715
med tillägget att institutionen felaktigt har lagt in att kursen âr valbar från åk 1, men ingår från åk
2. Kursen ska vara valbar från åk 2, och ingå i åk 3. Institutionen har lagt kursen ett år flor tidigt
på två ställen i kursplanen.

Föredragande: Pia Jablonsky
ID
Kst
107342 Industridesign

Pia Jablonsky informerar om att hon pratat med programledningen angående LG GUs forslag att

koppla bort två projektkurser från programmen KID och MID, IDEFO1 Fördjupningsprojekt i
industridesign inom särskilt intresseområde 7,5 hp och IDEFI5 Fördjupningsprojekt i
industridesign inom särskilt intresseområde 15 hp. De två kurserna f,rnns inte i kursutbudet och

det ska inte heller finnas några valfria kurser vilket innebär att ovanstående kurser inte har någon
plats i upplägget.

Besh¡: LG GU beslutar efter ovan erhållna information att projektkurserna från
programmen KID och MID, IDEFOl Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt
intresseomrâde7,5 hp och IDEFl5 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt
intresseområde 15 hp ska läggas ned.

$ 260 DISKUSSION ANGÅENDE ANVISNINGAR OCH TIDPLAN FÖR POÄNGGIVANDE
UPPDRAGSUTBILDNING
Föredragande: Pia Jablonsky Bilagor $ 260

Pia redogör für florslag till anvisningar och tidplan for poänggivande uppdragsut-
bildning som hon och Carina har tagit fram.

Diskussion.

Beslø: LGGU beslutar i enlighet med inkommet forslag angående

anvisningar och tidplan for poänggivande uppdragsutbildning. Studenterna är for
att beslut ska tas enligt rättssäkra och transparenta tillvägagångssätt. De ställer sig
varken for eller emot lorslaget dock är de negativa till det tänkta resultatet av denna
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beslutsprocess (Poänggivande uppdragsutbildning). LG GU beslutar också att
återkomma till våren om poänggivande uppdragsutbildning.

$ 26I BESLUT OM NY UPPDRAGSKURS SYNERGONOMISK RISKBEDÖMNING
Dnr U 20181743Föredragande: Pia Jablonsky Bilagor $ 261

Pia floredrar underlaget flor beslut om inrättande av kursen Synergonomisk riskbedömning, ??007,
7,5 högskolepoäng som uppdragsutbildningskurs.

Diskussion.

Philip uppger att studenterna är for uppdragsutbildning generellt, men att de är emot att ha
poänggivande uppdragsutbildning. Skälet till detta beror bl. apâ aIT sökande och antagna
studenter inte har konkurrerat om sin plats på utbildningen på akademiska meriter, och att de inte
heller hamnar i disciplinnämnden vid misstanke om fusk eller liknande. I längden lorsvagar det
statusen av LTH:s högskolepoäng som ett tecken på att innehavaren är en excellent student.

Beslut: LG GU beslutar att rösta om LG GU ska besluta att tillstyrka ansökan om
inrättande av kursen Synergonomisk riskbedömning ??007,7,5 högskolepoäng som
uppdragsutbildningskurs eller inte. Fyra ledamöter röstar für att ansökan ska tillstyrkas och fyra
ledamöter röstar flor att ansökan ska avslås. Ordforandens röst är utslagsgivande och ordforanden
röstar for att tillstyrka forslaget.
LG GU beslutar att bifalla ansökan om inrättande av kursen "Synergonomisk riskbedömning,
??007,7,5 högskolepoäng som uppdragsutbildningskurs i enlighet med inkommet forslag.
LG GU beslutar vidare att Carolina ska återkomma till våren och redogöra ftir sina diskussioner
med LUCE och hur uppdragsutbildningar ska hanteras.

ç 262 BESLUT OM BEDÖMMARGRUPPER FÖR INRÁTTANDEPRÖ\,TNING AV
MASTERUTBILDNING I MASKININLÄRNING, SYSTEM OCH REGLERTEKNIK,
MASTERUTBILDNING I LÄKEMEDELSUTVECKLING OCH PRODUKTION SAMT
MASTERUTBILDNING I VIRTUAL REALITY OCH AUGMENTED REALITY
Föredragande: John Jönsson

John presenterar forslag till beslut om bedömargrupper lor inrättandeprövning av
Mastersutbildning i Maskininlärning, system och reglerteknik, Masterutbildning i
Läkemedelsutveckling och produktion samt Masterutbildning i Virtual reality och augmented
reality.

Diskussion

Besh¡: LG GU beslutar att utse bedömargrupper for inrättandeprövning av Master-
utbildning i Maskininlärning, system och reglerteknik, Masterutbildning i Läkemedelsutveckling
och produktion samt Masterutbildning i Virtual reality och augmented reality i enlighet med
inkomna forslag med reservation for att personkopplingar mellan forslagsställarna och
bedömargruppen ska undvikas med hänsyn till jäv. Syftet med processen är extern syn och en
oberoende bedömning. De principer som gäller for betygsnämnd bör vara vägledande även lor
denna bedömargrupp for att undvika jävssituationer.

$ 263 OVRTGT

ç 264 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande fürklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Annika Mårtensson
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