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Ncirvar ande ledamöt er :
Annika Mårtensson, ordfiirande
Carin Andersson, områdesansvari g
Carina Fasth, områdesansvari g
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvari g
Maria Kempe, stud.rep.
Martin Höst, områdesansvari g
Martin Tundr, vicerektor ftir intemationella frågor
Philip Johansson, stud.rep.
Siri Lidmark, stud.rep.

Ncirvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:

Ovriga ncirvarande:
Elna Andersson, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Nora Ekdahl $ 87

Charlotta Johnsson $$ 88, 89
Pia Jablonsky $ 92
Paul Stankovksi $ 93

Frånvarande:
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef

$82

$83

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Siri Lidmark att tillsammans med ordftiranden justera
dagens protokoll.

$ 84 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Annika meddelar att hon måste lämna mötet kl. 14.40 ftir att hinna till ett annat
möte. Kristofer träder då in som ordftrande. Även Carina meddelar att hon måste
gå lite ftire kl. 15.00.

Klas vill ha en punkt om kvalitetsutvärdering.
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Carina och Kristofer vill ta upp frågan om hur information till presumtiva studenter
utformas eftersom de menar att den inte alltid är lyckad. Annika berättar att hon

kommer att ha ett möte med den nya chefen lor Kommunikationsavdelningen,
Sofia Hanson, då den hiir frågan ska tas upp. Sofia Hanson kommer även att
komma till LGGU och presentera sig vid tillfiille.

$85

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

FÖREGÄEN DE SAMMANTR q,DE SPROTOKOLL (20 1 9 -03 -21)

Beslut Protokollet läggs ad acta.

$ 86 TNFORMATION/MEDDELANDE

a) Informationfrån UN - LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika deltog i mötet den3l4. Nämnden har frtt underlaget. Det finns en

sammanfattning där om kvalitetsutvärdering. Alla fakulteterna gör detta, men på

olika sätt. Därftjr kan det bli svårt när man ska avrapportera samlat till UKÄ.
Då det finns åtta fakulteter vid LU, och ofta separata system fiir
kvalitetsutvärdering av GU och FU på varje fakultet, så finns det i princip 16 olika
system fiir detta vid LU.

En synpunkt som kom upp på UN-mötet var att de externa bedömarna borde kallas

sakkunniga i stället.

En annan punkt som behandlas i en arbetsgrupp inom UN är hur man på LU jobbar
med "det breda universitetet" och studenternas rörlighet mellan fakulteterna.

Statistik presenterades avseende "studenternas fiire och efter" - d.v.s. var de

kommer ifrån och vad de gör efter avslutade studier. Statistiken var hämtad från
SCB. Det visade sig att de flesta studenterna kommer från Skåne och att de oftast
stannar i Malmö-Lund-regionen efter studierna. De flesta har ett jobb tre år efteråt,

även om det är oklart om jobben har samband med studierna eller inte. Däremot vet
man inte hur det ftirhåller sig med den relativt stora andelen studenter som åker

utomlands efter studierna (16%).

Denna statistik presenteras ftir universitetsstyrelsen. Det är också möjligt att

beställa ytterligare analyser av statistiken som är mer fakultetsspecifik.

Rättighetslistan som skulle ha varit uppdaterad redan är under ny revidering. En
grupp har tillsatts lor att göra detjobbet. Studenterna var kritiska till den ftirra
versionen av listan.

Nästa UN-möte kommer att hållas i Helsingborg.
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KURSPLANER OCH ANMALAN TILL KURSER_ ANMALAN TILL
KURSER VID ANNAT PROGRAM SAMT RANGORDNING
Föredragande:Nora Ekdahl Bilaga $ 87

Nora informerar om att det uppstod problem med ett par kurser med begränsat
antal platser i höstas då studenter vid program där kurserna inte ingår också
ansökte om att få läsa dem. Frågan som uppstod var hur dessa studenter skulle
rangordnas i ftirhållande till dem som läser på program där kursen ingår.

Under diskussionerna framkom det också att LTH behöver se över de
urvalskriterier som anges ftir kurser med begräns at antal deltagare, samt beslut U
20161431som beskriver hur kursplaner vid LTH ska utformas.

Förslaget till LGGU är att besluta om en översyn av urvalskriterierna och U
2016/431 i planeringsomgången infor 202012021, samt att besluta att en text om
ftjrtur ftir studenter som läser program där kursen iir listad inftirs i kursplanerna
redan läsåret 2019 12020.

Beslut: LGGU beslutar att göra som ovan ftireslaget.

STUDENTFÖRENTNCAR PÄ LTH
Föredragande : Charlotta Johnsson

Det finns väldigt många studentforeningar vid LTH. De är till nytta fiir LTH, och
LTH är till nytta för dem. Det är bra om det finns ett utbyte oss emellan och att vi
på LTH känner till vilka ftireningar som finns.

Ibland kommer det ansökningar om bidrag, ibland behöver ft)reningama låna
lokaler etc.

I ledningsgruppen har man pratat om att driva detta som ett projekt. Man vill
fcireslå en process för samverkan och man vill ta fram ett ftirslag på hur man ska
arbeta.

Charlotta har upprättat en lista över nu aktiva ftireningar (ännu inte komplett), och
hon har också träffat nägra av dem. Hon vill ta reda på: Hur mycket stöd skulle de
behöva, på en rimlig, basal nivå? Lokaler? Extem synlighet? Övriga önskemål?

Hon har ftirstått att många föreningar skulle ha stor nytta av ett mindre finansiellt
stöd. T.ex. fijr att kunna bjuda in gymnasieelever - då bidrag till ftrtaring och lån
av lokaler skulle betyda mycket.

Kan de stötta oss i utbildningen? Kan vi stötta dem på annat sätt?
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Samarbetsorganisationer som knyter sarrrman olika högskolor borde också vara
med här. De är viktiga. På andra håll fär de mer ekonomiskt stöd än här.
Vissa av dem ingår i större nätverk.

Karen vill gärna veta vilka sådana här samarbeten som sker, och vem som får stöd.

Föreningarnas ftirhållande till TLTH borde också kartläggas.

Annika påpekar att det vore bra om bidrag till studentftireningar kom med som en

allmän post i budgeten2020. Då skapar man ett utrymme. Sedan kan man ta
ställning till exakt vilka ftireningar som ska få bidrag i ett senare skede. Som det åir

nu finns det ftjrvisso en post men den är lite fiir vag.
Dessutom vore bra om vi kände till alla aktiva floreningar. De fungerar också som
ett ftinster utåt ftir LTH.

Beslut: LG GU beslutar att be Charlotta Johnsson arbeta vidare med
kartläggningen av studentftireningar vid LTH.

LIVSLÄNGT LÄRANDE
Föredragande: Charlotta Johnsson

Ämnet är väldigt aktuellt hela landet just nu. Är man fiirdiglärd efter en utbildning,
eller ska man lära sig kontinuerligt? Det sker ett teknikskifte just nu som ändrar
ftrutsättningama for alla typer av lärande. Frågeställningarna bör vara: Vilken
spelare vill LTH vara? Vilka former ska vi använda oss av?

Enstaka individer kan gå på vidareutbildning. Om det är poänggivande kurser det
handlar om så räknas de som normala studenter och då regleras allt av
högskoleftirordningen. I de fallen syns det inte att det är vidareutbildning det
handlar om.

När det gäller uppdragsutbildning så har det gjorts en utredning på LU. Företag

eller andra aktörer köper utbildningar av LTH. Deltagarna räknas då inte in i
studentkvoten. Sådana kurser kan ge högskolepoäng, men de kan också vara icke
poänggivande.

Hur ska processen ska se ut? Charlotta vill ha input från LGGU
Diskussion.

Beslut behövs. Det skulle t.ex. kunna dyka upp kurser som man som lärosäte inte
vill associeras med.

En ekonom från LTH behöver vara med i arbetet från början så att det inte blir fel.

Kvalitetsaspekten måste finnas med - en kursplan måste finnas och läggas in i
LubasPP t.ex. LGGU har en viktig roll här.
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LGGU kan inte fatta beslut ftjnän man har sett kursplanen. Avtalsskrivning borde
finnas med som en del i processen. Marknadsforingen bör senareläggas.
Ny punkt: Inrättande av kurs.

Läget nu: Överenskommelse görs mellan ftiretag och kursgivande institution.
Ibland drar det iväg ftr snabbt. Ska alla sådana kurser ge högskolepoäng? LGGU
hanterar poiinggivande kurser. Om LGGU ska hantera även icke poänggivande
kurser så måste det klargöras. Man bör kontrollera vilka regler som finns ftir
kvalitetssäkring av icke poänggivande kurser.

Studentrepresentanternas åsikt ar att LTH inte borde ge uppdragsutbildning alls
Det urvattnar våra hp-kurser menar de.

Samverkansutbildning - dit kan mycket annat räknas. Ett ftiretag behöver t.ex. en
kurs, kanske ganska snabbt. Då finns inte tid for några formella kursplaner. Det
kan vara inom ett forskningsprojekt t.ex., och det kan röra sig om individuella
uppdrag. Då ska det inte ges inom ramen fiir LU, men i starkt samftirstånd. Då bör
det vara en bisyssla ftir den som ger kursen.

Beslut: LG GU beslutar att arbetet med kartläggning och uppstyming av
detta fortsätter.

KURSANSVARIG - EXAMINATOR OCH BESKRIVNING AV ROLLERNA
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 90

Peter Gustafsson har skivit ett PM om rollema examinator, handledare på
examensarbeten och kursansvarig.

Prefekten har formellt ansvaret att utse examinator och kursansvarig.
Examinator ska vara en lärare. Kursansvarig kan i princip vara vem som helst, ftir
det finns inga formella riktlinjer om det.

Det behövs en formell beskrivning av vad en kursansvarig är, vem som kan vara
det och vilka befogenheter man har i den rollen. Nu råder det begreppsftirvirring.
Tilläggas kan att många andra lärosäten har det lika fiirvirrat.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att ge Peter Gustafsson i uppdrag att skiva ett
ftirslag till en text som anger riktlinjer i fråga om ovan nämnda roller.
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DIMENSIONERING AV PROGRAM - FORTSATT DISKUSSION
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika meddelar att hon till nästa gång kommer att skriva ett underlag ftir beslut

som ska vidare till rektor. Där kommer vi att utgå från befintliga siffror.

Önskemål har inkommit från några program.

Lokaler är i vissa fall ett problem.
Arkitektur har ett högt söktryck. Där skulle man behöva skala upp intaget.
Lantmäteri var forsiktiga fiirra året. De har också ett ganska högt söktryck och
skulle vilja öka intaget.
Även I-programmet vill ha fler platser.

Annika ber alla att gå in och titta på hur söktrycket ser ut just nu.
Det finns inga signaler om att det skulle vara några större ftjrändringar jämfort med

tidigare eller att vi skulle få mer pengar.

Det ftirs en dialog med Trafikverket om program om järnväg. Vilket resursstöd
behövs ftir att ftjrbättra de utbildningarna? Detta ska undersökas.
Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Annika plockar fram en sammanställning av
planeringstal och söktryck och distribuerar till gruppen.

BESLUT OM INRATTANDE AV POANGGIVANDE UPPDRAGS.
UTBILDNING
Dnr U 20191139
Föredragande: Pialablonsky Bilaga $ 92

Institutionen lor Designvetenskaper har lämnat in önskemål om inrättande av en ny
poänggivande kurs som uppdragsutbildning. Önskat poängantal ar 7,5 hp.
Uppdragsgivare är Företagsuniversitetet. De har lämnat in ftirslag på kursplan.

Det finns ingen policy utan sådana här frågor har hittills avgjorts fran kurs till kurs.

Annika har varit i kontakt med prefekten angående den här specifika kursen. Det
finns inget avtal. Just nu kan man inte heller söka till kursen. Det är svårt att avgöra

var det har gått fel i det här fallet.

Diskussion

Frågeställningar och synpunkter som kom upp:
- Hur ser LGGU på Företagsuniversitetet som uppdragsgivare?
- Om en statlig myndighet köper kursen så får de sälja den vidare. Gäller det

även andra aktörer?
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Vad är vår funktion att bedöma? En kursplan kan vi forhålla oss till men vi
har därutöver många punkter att ftirhålla oss till (se Charlottas
presentation, $ 89).
Vi har kvalitetsansvar och ansvar fiir att kurser inte säljs till fel parter.
Vi behöver få garanti ftir att vårt utbildningsuppdrag sköts på rätt sätt, t.ex.
att kurser inte säljs till privatpersoner.
Generellt när det gäller kvalitetsansvar ftir kurser så ligger det på
programledningarna. Skulle man kunna lägga över även ansvaret fiir
kvaliteten på uppdragsutbildning på programledningama?
Programplanerarna menar dock att ansvaret ska ligga hos LGGU.
Konkurrerar sådana här kurser med vår övriga utbildning?
Behöver man dela ut poäng flor sådana hiir kurser? Vissa yrkesutövare
måste ta vissa kurser och behöver kanske i vissa fall även poäng.
Bör kursdeltagarna kallas studenter eller deltagare? Annika menar att
deltagare nog är det säkrare alternativet.

Annika ftirordar att frågan skickas tillbaka till institutionen som får kontrollera med
LUs jurister: Uppfuller den här ftirsäljningen förordningen? Man bör också fråga
institutionen vilket motiv man har till att ge poäng fiir kursen. Hade det varit en
icke poänggivande kurs så hade man haft fria händer enligt nuvarande regelverk.

Studentrepresentanterna är kritiska till hur dessa frågor sköts. De undrar t.ex. hur
disciplinärenden kommer att hanteras på sådana kurser. Och när det gäller
kvalitetsaspekten, hur blir det med studentinflytandet om det inte finns några
studenter på kursen? Ansvaret för detta måste klargöras. Dessutom påpekar
studentrepresentanterna att antalet timmar i ftirhållande till hp inte verkar rimligt i
den aktuella kursplanen.

En omröstning med handuppräckning gav följande resultat:
Nej till att kursen ska ge högskolepoäng: 4 röster
Frågan bordlägges och till nästa möte bjuds institutionsrepresentant och LUCE-
representant in: 5 röster

Beslut: LG GU beslutar att
bordlägga frägan till nästa möte.

AVRAPPORTERING DIGITALISERINGSUPPDRAGET - FORTSÄTTNING
Dnr STYR 2018/1710
Föredragande: Paul Stankovski, Martin Höst Bilagor $ 93

Avrapporteringen gäller arbetet med kartläggning av digitaliseringsarbetet på
programmen C, D och E.

När det gäller C fiirväntas ett grundligt arbete.
När det gäller D och E ftirväntas ett mindre arbete.
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Paul Stankovski, programledare på C-programmet (lnfo Com) berättar om
uppdraget.

En digitaliseringsgrupp tillsattes i februari. Frågor som man vill fä besvarade är:

Vad ar digitalisering?
Vad saknar vi på det här området?
Kommentarer samlas in från institutionerna.

Paul menar att Info Com är ett bra ställe att börja på. Där stöter man på fler
ämnesområden än på D och E.

Det är en bra sammansättning i gruppen och det finns en tydlig idö.

När det gäller huvudfrågeställningarna så är de generella tankegångarna:
Vad är digitalisering? - Tänk distinktionen informatik vs civilingenjör.
Vad saknar vi? - Vi saknar ett högnivåtänk, vilket man får om man med hjälp av
kärnkunskap i olika led sammansatt till en större helhet.

Arbetet är indelat i 7 steg varav steg 1-4 ska utveckla en metodik som kan
överftiras till andra program.
D och E behöver den här analysen ftir att gå vidare.

Preliminärt kommer arbetet attvaraklart i oktober/november. Då hoppas man ha
en rimlig analys och en utvecklingsmetodik. Konkreta kursftjrändringsftirslag kan

vara fiirdiga vid årsskiftet.

Diskussion.

Man skulle behöva identifiera vad som specifikt behövs i de olika områdena. Man
behöver veta vad man ska lyfta upp. Annars är det svårt att veta vad det är man ska
titta på och vad man ska göra.

De som arbetar med detta, som inte är programledare, behöver få viss ersättning.
LGCU återkommer till den frågan vid ett senare möte.

Björn Regnell inflikar att det görs kartläggningar på flera olika håll. Han kommer
att sammanställa dessa kartläggningar och presentera dem ftir LGGU.

Beslut: LG GU beslutar att gruppen far i uppdrag att fortsätta sitt arbe@

och att Bjöm Regnell är kontaktperson framgent.
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Kvalitetsutvärdering inom områdesorganisationen.
Klas vill att LGGU tar upp frågan om vilket ansvar som vilar på områdesansvariga.
Han skulle vilja att det fanns ett strukturerat system fiir det. Allt kvalitetsansvar
kan inte läggas på programledningama menar han.
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Beslut: LGGU återkommer till frågan vid senare möte.

SAMMANTRÄNFT AVSLUTAS
Ordftirande ftirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Mårtensson
Sx (^lr*V
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Siri Lidmark




