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Närvarande ledamöter:
Annika Mårtensson, ordfiörande
Carin Andersson, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Maria Kempe, stud.rep
Martin Höst, områdesansvarig
Philip Johansson, stud. rep
Siri Lidmark, stud.rep

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots strille:

Ovriga nr)rvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Anders Holst $ 62
Christina Åkerman $ 63, 64
Björn Regnell $$ 63, 64

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
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Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Maria Kempe att tillsammans med ordforanden justera
dagens protokoll.

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Annika informerar att hon har två tilläggspunkter under information.
Carina uppger att hon har två frågor att ställa.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

rönBc,Ä.eNDE SAMMANTRÁDESIRoroKo LL (20 t9 -02 -29)
Carina undrar över $ 54 Utredning fi)r att granska hinder och möjligheter i
samarbeten över fakultetsgränserna och meningen att det är svårt lor studenter vid
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andra fakulteter att läsa valfria kurser vid LTH då LTH inte har några valfria kurser

utan att dessa är kopplade till programmen och att Carolina skulle ta frågan med

Peter. Gustafsson.

Carolina svarar att hon har pratat med Peter och att det finns ett PM skrivet som
Peter ska komma och füredra i LG GU.

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.

INF ORMAT ION/VIEDDELANDE

a) Informationfrån UN - LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från Utbildningsnämnden (tIN) - LU och att bl.a
ftiljande punkter var uppe lor diskussion:

- System for digital salstentamen: det har pågått ett pilotprojekt vid LU och
de som har deltagit i projektet och har testat systemet har varit nöjda. Ingen
institution från LTH eller N-fak har deltagit. I-IN-LU beslutade att uppdra åt

en projektledare atttafram en kravspecifikation for ett system for digital
salstentamen vid Lunds universitet.

- Omvärldsbevakning. Det finns en rapport från 2018 som LU har skrivit.
Syftet med omvärldsbevakningen är framfor allt att florse universitets-
styrelsen med underlag infor strategiska diskussioner, men även andra

intressenter ska kunna ha nytta av den i sitt arbete. Dokumentet innehåller
avsnitt om utblick, fokusområde och nationell och internationell utveckling.

Inflor framtagandet av omvärldsbevakningen 2018 deltog LIN-LU med input
vid sammanträde. Inftjr framtagandet av nästa omvärldsbevakning 2019 var
frågan uppe om en arbetsgrupp ska utses och hur UN på bästa sätt kan bidra
med input till arbetet och vad det är man på utbildningssidan man vill ta upp
från fakulteterna. Fortsättning flolj er.

- Utredning for att granska hinder och möjligheter i samarbeten över
fakultetsgränserna - Det breda universitetet. Grundtanken är hur vi kan se

till att våra studenter kan läsa vid olika fakulteter och hur man kan utforma
kurspaket som är mer tvärvetenskapliga. När detta är klarlagt så kommer
man ffi hantera hur de rent administrativa och praktiska frågorna ska lösas.

Det kommer i ett nästa steg. Diskussion pågår och det finns en arbetsgrupp -
i princip samma personer som sitter i UN - som arbetar med dessa frågor.

- Simon Bates, University of British Columbia, Kanada pratade om
pedagogik - Doing more, without (too much) .

Annikas övriga två punkter:
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- LG GU har tidigare fattat beslut och inrättat en kurs i foretagsekonoml
som EHL skulle ge riktad for LTH studenter - I-programmet. EHL har nu
meddelat att de har dragit in kursen så den kommer inte att ges.

- Viktor och Annika var i fürra veckan på Trafikverksskolan och träffade
representanter lor Trafikverkets ledning for att diskutera forskning och
utbildning med inriktning mot infrastruktur med huvudfokus på jämväg.
Fortsatt samverkan planerades och både utbildning och forskning kommer
att v ar a aktuella frågor.

b) Projekt internationellaavtalför studentutbyte
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar om att LTH har över ca 2O0 avtal for utbytesstudier och
att en del av dessa löper ut 20/21. Främst gäller det Erasmusavtalen men att
alla LTHs avtal måste utvärderas, med avseende på exempelvis kvalitet och
balans mellan olika program och antal in- och utresande studenter. LTH
behöver ta fram riktlinjer om hur vi ska bedöma nya avtal. Punkten kommer
att återkomma till LG GU.

AVRAPPORTERING FR,Â.N MATEMATIK
Föredragande: Anders Holst Bilaga $ 62

Anders informerar om vilka forändringar som har genomforts vid matematik och
hur det har gått med dessa florändringar. Han uppger att de kommer att köra
upplägget nästa år också men att det kommer att modifieras baserat på

erfarenheterna från innevarande år.

Diskussion.

Kristofer undrar om det finns någon forskning på hur det ser och vad som händer
om studenten får en bonus lor att närvara vid ftjreläsning/övningsmoment
respektive om det foreligger obligatorisk närvaro.

Philip påpekar att delkurs Bl på endimensionell analys ser ut att ha gått som
tidigare men att resultaten på den andra delkursen, 82, ser ut att ha forbättrats. Han
uppger att studenterna vill se mer satsning på lärarnas pedagogik. Siri Lidmark tar
även upp att man kan få godkänt om man uppnår 12 poäng även om studenten
blankar två uppgifter Anders svarar att det är ftir man ska kuna visa bredden i sin
kunskap. Han ska dock ta med sig frågan och se till att informationen är tydlig vad
som gäller.

Annika ber Anders att han till nästa gång ska dela upp de redovisade tabellerna
och ta med uppgifter om både hur många som har varit på kursen, hur många som
tenterar och hur många som klarade sig.

Annika undrar om det är bättre att ha två separata kurser i endimensionell analys än
två delprov och en kurs. Anders uppger att det vore bättre att dela upp i två kurser.
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LG GU anser att det på det stora hela har skett en hel del positiva forändringar på

matematik men att det fortfarande finns saker att göra och de ska fortsätta atbeta

på. Anders ska med jämna mellanrum komma till LG GU och rapportera från
matematik.

PRIORITERTNG AV KzuTERIER FOR UTBILDNINGSKVALITET
Föredragande: Christina Äkerman Bilaga $ 63

Annika nämner att $ 63 och $ 64 hänger ihop lite grand och att Christina och Björn
därfor kommer altvara med på varandras punkter.

Christina går igenom utskickat underlag och vill att LG GU påbörjar en dialog om
och tydliggör hur och när ledningen vill driva olika frågor som berör utbildningens
kvalitet. Hon tänker innan sommaren sätta en tidplan ftir utvärderingen inlor nästa

år. Christina uppger att det finns olika sätt att adressera kvalitetskriterierna och att

hon i sitt underlag har bifogat två forslag.

Diskussion.

Carina anser att programmen borde få möjlighet altprata om det här vid ett möte

med programledare och studierektorer for grundutbildningen.

Christina kommer att återkomma till LG GU for vidare diskussion.

DIGITALISERING
Föredragande: Bj örn Regnell

Björn ger en presentation över "Digitalisering" och sitt uppdrag på LTH och de

tankar han har.

Björn påpekar att han gämaträffar samtliga områdesansvaÅga, antingen var och en

flor sig eller alla ihop.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Björn ska kontakta de områdesansvariga som i
sin tur pratar med sina programledningar och hur man kan ordna dessa möten.

Därefter kan man se över en tidplan och vad som är realistiskt.

$66 SAMMANTRÅNET AVSLUTAS
Ordforande fürklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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