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MÖTETS ÖppNaN¡n
Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

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

justera dagens protokoll.

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut'. Nämnden fastställer dagordningen

FöREGÄENDE SAMMANTRÄDESIRoroKoLL (20 ts-t2-20)
Katarina påpekar att det i $ 271 uppdaterad policy och anvisningar ftir kursutvärdering under
LG GU beslutar ska tydliggöras att LG GU beslutar att fastställa policy och anvisningar i enlighet
med inkommen bilaga med det tillägget att ta bort skrivning att programledningen ska folja upp
institutionernas operativa utvärdering samt Christina ska läsa igenom dokumentet en gång till så

att det stämmer med vad som står i delegationsordningen så att det inte skivs in att institutionen/
programledningen har ett mandat som de inte har Ëtt enligt delegationsordningen.

Carolina påpekar att LG GU avseende $ 275 behörighet, urval och rangordning till utbytesstudier
vid LTH beslutade att Carolina skulle ta uppdraget att plocka ihop en grupp som ska se över
dokumentet behörighet, urval och rangordning till utbytesstudier vid LTH. Det ska i paragrafen
tydliggöras att gruppen som sätts samman ska bestå av tjänstemän samt att TLTH utser en
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studeranderepresentant att ingå i gruppen. Programledare, områdesansvariga, Martin Tunér m fl
kommer sedan att konsulteras.

Besh¿: Protokolletläggs därefteradacta

TNF ORMATION/MEDDELANDE
Annika informerar om några av de saker som LG GU ska tatagi under närmsta tiden framöver:
- Masterprogram.
- Matematik - en uppfloljning av hur det har gått med de forändringar som matematik har
genomfort. Anders Holst ska bjudas in till LG GU for en avrapportering när tentamen i
endimensionell (??) analys har rättats så att även det resultatet ska ingå.
- Bestämma när specialiseringsgruppen ska rapportera till LG GU. Redovisas efter vecka 8.

- Information om UKÄs regelgranskning som närmar sig. Bjuda in Peter Gustafsson och be

honom rapportera hur läget ser ut idag.
- Uppdragsutbildning. Carolina påpekar att det pågår en omorganisation på LU och att hon ska

träffa LUCE i början av februari. Eventuellt att LUCE ska bjudas in till LG GU for att informera
om hur man tänker avseende uppdragsutbildning.

INFORMATION OM VICEREKTORS UPPDRAG AVSEENDE DIGITALISERING
Föredragande: Bj örn Regnell

Björn har fått i uppdrag av LTHs ledning att se över digitalisering i stort på LTH men i nuläget
främst fokusera på utbildningen.

Björn redovisar några av de tankar han har om vad hans uppdrag avseende digitalisering på LTH
innebär och vad det ska leda till. Huvudsakligen ska uppdraget vata av strategisk karaktär, dvs att
det ska formaliseras vad LTH vi1l med digitalisering.

Diskussion.

Björn ska återkomma till LG GU flor att löpande informera om sitt uppdrag. Det ska läggas som
en återkommande punkt på dagordningen.

INTERNATIONALISERING HELSINGBORG
Föredragande: Carolina R¡terkull Bilagor $ 7

Carolina redovisar ett PM avseende internationalisering i Helsingborg. Under 2017 och början av
2018 leddes ett projekt med syfte att undersöka möjligheten till intemationellt studentutbyte for
högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg. Carolina uppger att en satsning på studentutbyte
for högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg är en strategisk resursfråga och LG GU
behöver ta ställning till om man önskar att en satsning skall göras lor att möjliggöra utbyte på

Högskoleingenj örsutbildningama i Helsingborg.

Diskussion.

Besh¡: LG GU beslutar att i nuläget säga nej till en satsning på studentutbyte for
högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg. Däremot ska man fortsätta att fora en dialog med
Helsingborg och man se över hur utbildningarna på LTH ser ut samt identifiera vilka universitet
som skulle passa och vara intresserade av ett utbyte med LTH.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN FÖR LG GU
Föredragande: Carolina R¡terkull
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Carolina går igenom verksamhetsplanen for LG GU samt visar årskalendern lor hela
utbildningssidan.

Diskussion.

Annika påpekar att Katarina också går igenom verksamhetsplanen flor LG GU och kompletterar
med kommentater på de olika uppdragen. När det är gjort ska Katarina och Carolina gå igenom
den ihop och därefter ska den skickas ut till LG GU igen.

$e CANVAS
Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ 9

Carolina informerar om nuläget angående Canvas och det PM hon har skrivit avseende "förslag
inforande av Canvas på LTH".

$ 10 YTTRANDE AVSEENDE ÄSKANDE OM MEDEL FÖR UTVÄRDERING AV
ARKITEKTPROVET
Dnr U 201916 Bilaga g l0
Föredragande: Peter Gustafsson

Peter informerar om att en tredjedel av de sökande till Arkitektutbildningen vid LTH antas genom
arkitektprovet. Styrgruppen for arkitektprovet önskar att Avdelningen for programservice
genomftir en utvärdering av arkitektprovet som urvalsmetod under 2019, for att säkerställa att
provet ger positiva effekter flor utbildningen. Peter uppger att for att kunna genomföra en
utvärdering behövs en tillfÌillig ekonomisk resurs och därfor äskar han om medel for utvärdering
av arkitektprovet.

Diskussion.

LG GU önskar att man längre fram även ska utvärdera hur det går for studenterna på
civilingenjörsutbildningarna som är antagna via högskoleprovet kontra de som är antagnavia
betyg.

Beslut: LG GU beslutar att foreslå kanslichefen på LTH att besluta att tillstyrka äskandet
av medel for utvärdering av arkitektprovet i enlighet med inkommen begäran. Peter får också i
uppdrag att ta reda på om något annat universitet jobbar med alternativt urval vid antagning till
civilingenj örsutbildningar.
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$12 SAMMANTNÄNET AVSLUTAS
Ordforande ftirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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