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Lu nds Tekn iska Högskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

Ncirvarande ledamöter :
Annika Mårtensson, ordftirande
Carin Andersson, områdesansvarig
Car ina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Martin Tunér, vicerektor lor internationella frågor, t o m $ 277
Philip Johansson, stud. rep

Ncirvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:
Pontus Landgren, stud repr
Marcus Bäcklund, stud.rep

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Christina ,4,kerman çç 270,271
John Jönsson $ 270
Bodil Ryderheim $$ 272,273
Thomas Lejdegård $ 274
Stefan Olander $ 276

Frånvarande:
Maria Kempe, stud.rep
Siri Lidmark, stud.rep

$ 265

$ 266

ç 267

MOTETS OPPNANDE
Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Pontus Landgren att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Klas önskar ta upp syften och mål angående utbildningsplanerna.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

rönrcÅBNDE SAMMANTRADESIRoToKoLL (20 t s -tz -06)

Besh.tt: Protokolletläggs adacTa.

$ 268
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$269 INFORMATTON/MEDDELANDE

Annika infor mer ar fr ån Utb ildningsndmnden p å LU:
- Att det har gjorts en Studentbarometer på LU som de har fått en dragning om.

Studentbarometern är uppdelad på fakultetsnivå. LG GU ska ta upp den till våren och be att få en

dragning om denna. Studentbarometern finns tillgänglig på LUs hemsida. Katarina ska skicka ut
länken till LG GU.

- Att det diskuterades om huruvida man kan anta en andra omgång till masterprogram under
normal tid. LTH vill bara ha antagning en gång per år då deras masterprogram är tillräckligt
sökta.

- Att det diskuterades om Canvas.

- Pontus kompletterar med att man även fick en avrapportering om samarbeten med
Storbritannien m.m och att LU ställer sig positiv till samarbeten.

Annika säger att det forhoppningsvis ska komma ett beslut om rättighetslistan till våren samt att
prorektor i IIN driver frågan att livslångt lärande (allt som ligger utanflor grundutbildningen) ska

drivas som ett projekt. Det har diskuterats i LUs ledning och är på gång.

Annika informerar om att det har skickats ut ett mail till samtliga på LTH med en uppmaning till
alla som idag har ett uppdrag att meddela om man vill vara kvar på sitt uppdrag samt att man ska

komma in med forslag pänya personer.

Vidare har det också gått ut ett mail med en uppmaning att komma in med forslag på personer till
Kvalitetsgruppen.

ç 270 DISKUSSTON OM LU:S FÖRSLAG TrLL NY HANDLACCNTNCSORDNING FÖR
TNRÄTTANDE OCH AWECKLING AV UTBILDNING VID LL]NDS UNIVERSITET
Föredragande: Christina Ä,kerman, John Jönsson Bilaga $ 270

John redovisar LU:s forslag till en ny handläggningsordning lor inrättande och aweckling av
utbildning vid Lunds universitet. Förslaget på ny handläggningsordning gäller inte for vâra nya
masterprogram.

Christina redogör for en antal olika punkter som hon och John skulle vilja lyfta och diskutera i
LG GU och undrar om det är ok att Annika sedan tar dessa vidare for diskussion

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar att forslaget på svar från LTH kan bearbetas en vända till i
enlighet med nu inkomna synpunkter från LG GU och att Annika sedan ska skicka in dessa

synpunkter till LU.

ç 27r UPPDATERAD POLICY OCH ANVISNINGAR FÖR KURSUTVÄRDERING
Föredragande: Christina Á,kerman Bilagor $ 271

Christina informerar om en uppdaterad policy och anvisningar for kursutvärdering. Hon uppger
att LTH kommer att granskas till våren och att det är läge for en uppstädning av dokumenten
innan dess. Hon uppger vidare att det saknas en skrivning om återkoppling i den policy vi har på

LTH. Christina har lagt in några rader om detta och har bett Karim Andersson och Per Warfvinge
atttilta på formuleringen så det är rätt skrivet.
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Diskussion.

Besfut: LG GU beslutar att Christina ska läsa igenom dokumentet en gång till och lägga till
att den operativa utvärderingen ska ske på institutionerna samt se till att det stämmer med vad
som står i delegationsordningen så att det inte skrivs in att institutionen/programledningen har ett
mandat som de inte har fått enligt delegationsordningen.

ç272 DTSKUSSTON OM STUDTESOCTAL ENKAT
Föredragande: Bodil Ryderheim

Bodil informeraf att den psykosociala enkäten har diskuterats i det Studiesociala rådet. Hon
uppger också att LTHs enkät behöver samköras med TLTH och sektionerna så inte flera olika
enkäter skickas ut till studenterna. LTH och institutionerna behöver jobba ihop och samarbeta i
dessa frågor. Det är ett arbete att få med alla sektioner i dessa diskussioner och frågorna behöver
lyftas i programledningarna och där det också finns studeranderepresentanter

Diskussion.

Annika påminner om att de områdesansvariga har ett ansvar flor de studiesociala frågorna. För att
de områdesansvariga ska kunna ha och ta ett sådant ansvar måste det också finnas ett underlag flor
att de ska kunna agera och som visar hur det står till med studenterna.

ç 273 TNFORMATTON OM FÖRSLAG pÄ, lrHs LTKABEHANDLTNGSPLAN
Föredragande: Bodil Ryderheim Bilaga $ 237

Bodil informerar om forslag på LTHs likabehandlingsplan och att man àr på gång med
toalettposters som kommer att komma i mars 2019 for att sedan sättas upp på toaletterna. Carl ska
hjälpa henne att sätta upp dem och likabehandlingsombuden ska engageras.

Bodil uppger att hon skulle vilja att ha något om detta som kommer in i årskurs 2 och 3 och hon
har pratat med studievägledarna som uppger att de har for lite resurser for att kunna göra något.
Det sätts in mycket resurser vid nollning, mottagning och phös mm men därefter gör man inte
mer.

Bodil infomerar också om att det finns ett disciplinärende för närvarande som pågår

ç 274 BESLUT OM KURSUTBUD VID LTH LÄSÅRET t9l20
Dnr U 20181660

Föredragande: Thomas Lejdegård
Bilagor $ 259

Thomas informerar om kursutbud som beretts av programledning I, kst 8011,
Företagsekonomiska institutionen, kurs i Intraprenörskap/Corporate Entrepreneurship, 7,5 hp
Kursen är skräddarsytt for I-programmet och fyller ett behov som finnspå I-programmet.

Thomas informerar vidare att det ska komma en kursplan även på svenska och att det är han själv
som satt ihop timplanen. Han uppger att studenterna vill ha kursen och programledning I vill att
kursen ges. Kursen ska bara ges på l-programmet med början nästa läsår och ingå i en av
specialiseringarna och varapâ nivå A.

Diskussion.
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Beslut: LG GU beslutar att säga ja till kursen Intraprenörskap/Corporate Entrepreneurship,
7,5 hp, A-nivå, kst EOl1 nu men med forbehåll att programledning I ska gå igenom kursplanen
ordentligt och att LG GU vill se kursplanen igen. När kursplanen är bearbetat ska den passera

LG GU. Den ska då även finnas på svenska och det ska finnas med en timplan. Thomas ska också

be Eva Berg att underteckna sin skrivelse.

ç 275 BEHORIGHET, URVAL OCH RANGORDNING TILL UTBYTESSTUDIER VID LTH
Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ 275

Carolina vill att det ska göras en genomlysning av dokumentet behörighet, urval och rangordning
till utbytesstudier vid LTH. Man behöver tittapâ det ur ett rättssäkerhet perspektiv samt se över
om processen kan florenklas. Det gäller olika krav beroende på vilken utbildning som studenten
går och det är mycket handpåläggning som krävs i processen.

Diskussion.

Carolina anser att antagningen ska leda arbetet och att det i gruppen ska ingå en

studeranderepresentant, en programledare eller en områdesansvarig, någon från internationella
avdelningen samt att Martin Tunér tillfrågas. Det är också bra om arkitektur tillfrågas att ingå då

de har speciella kriterier.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina ska ta uppdraget att plocka ihop en grupp som ska se

över dokumentet behörighet, urval och rangordning till utbytesstudier vid LTH. Gruppen ska

börja arbeta efter årsskiftet och återkomma till LG GU till våren. Vidare att TLTH ska utse en

studeranderepresentant att ingå i gruppen.

ç 27 6 AVRAPPORTERING FR,Ä,N ARBETS GRUPPEN AVSEENDE UTREDNINGSUPPDRAG
BYGGTEKNIKPROGRAMMEN VÄG- & TRAFIKTEKNIK RESP. JÄRNVÄGSTEKNIK
Föredragande: Stefan Olander Bilaga $ 276

Stefan ger en avrapportering från arbetsgruppen avseende utredningsuppdraget
byggteknikprogrammen väg- & trafikteknik resp. järnvägsteknik. Han redogör for de fordelar
resp. nackdelar som gruppen kommit fram till om man eventuellt skulle besluta att slå ihop de två
programmen.

Diskussion.

Beslut: LGGU beslutar att man ska gå vidare med forslaget och som mål ha ett program.

Annika, Klas och Anders Wretstrand samt Martin Tunér ska ha ett möte om hur man ska gå

vidare samt ta kontakt med de inblandade. Annika ska kontakta Trafikverkskolan samt andra

intressenter for att diskutera LTHs tankar om programmet.

5277 BESLUT OM UTVECKLINGSMEDEL- OCH KVALITETSMEDEL TILL LTHS
PROGRAMLEDNINGAR
Dnr V 201812294
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 277

Annika redovisar florslag till beslut om utvecklingsmedel- och kvalitetsmedel till LTHs
programledningar. Tankenär alt fordela medel for 2019 snarast så programledningarna har medel

altutgâ ifrån. För att underlätta hanteringen och minska på det administrativa arbetet är tanken att
pengarna ska ligga kvar på kansliet och att programledningarna får rekvirera pengar när de har

behov av det. Annika har i sitt lorslag utgått ifrån att dela upp pengarna i programledningarna och

utgått från att varje program får 15 000 kr som ett slags basbelopp och sedan får de ett tillägg
beroende på antalet studenter man har och antalet år på programmets längd.
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$ 278

5 27e

Diskussion.

Beslø: LGGU beslutar att Annika i forslag till beslut om utvecklingsmedel- och
kvalitetsmedel till LTHs programledningar ska lägga in de två kompletteringar som LG GU
beslutat, dvs skriva in att infrastruktur inte ingår samt att pengarna inte går att spara till senare år
Beslutet ska däreÍÌer skickas ut till organisationen.

övzucr
Klas informerar att han med sina programledningar har diskuterat syfte och mål och sedan

sammanställt en del av de tankar som kommit fram vid dessa möten och skissat på ett florslag som

skulle kunna användas som mall.

Diskussion

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Vo. c^,i^o. **"*í.s"^bã-^
Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Annika Mårtensson
Ø*

Pontus




