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Annika öppnar mötet och hälsar ledamötema välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Maria Kempe att tillsammans med ordforanden justera
dagens protokoll.
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$ 93 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Annika meddelar att ordningsfloljden i dagordningen har ändrats (såsom tidigare
meddelats nämnden per e-post) p.g.a. tillgängligheten hos de tillñlligt inkallade

ftiredragande.

Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 99 FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2019-04-04)
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P.g.a. av att ftiregående protokoll ännu inte har hunnitjusteras av båda
justeringspersonema så kommer protokollet att skickas ut till nämnden i efterhand.

Beslut: Protokollet kan läggas adactaefter det att nämnden hartagit del av

det. Det kommer att skickas ut inom det snaraste.

INFORMATION/MEDDELANDE
Föredragande: Annika Mårtensson

Imorgon och på fredag har SLTH styrelseinternat i Barsebäck. En generell

diskussion om dimensionering- av program kommer att hållas där.

Imorgon (2514) kommer Viktor Öwall att skriva på uppdragsbesluten gällande

utbildningsledarna. De flesta har redan fatt besked om sina uppdrag.

Det saknas en biträdande programledare på Maskinprogrammet. Järnvägsteknik
samt Väg- och trafikteknik behöver ftirstärkning, där saknas också en person.

Frågan hanteras nu med högsta prioritet.

Detta är sista mötet i den håir sammansättningen av LGGU. Martin och Carin
kommer att lämna nämnden och två nya områdesansvariga, Björn Landefelt och

Marcus Thern, kommer att ersätta dem. Vid nästa möte kommer det att diskuteras

hur överlämningen ska ske.

ANHÄLLANDE OM TNRÄTTANDE AV TVA NYA MASTERSPROGRAM
Föredragande: Christina,{kerman och John Jönsson

Det fanns tre program, men AR VR-programmet drog tillbaka sin anhållan så nu
finns två kvar.

Det finns en tydlig kravspecifikation vid validering och inrättande av program.

Extema bedömargrupper har tillsatts och dessa har utgått från både skriftliga
underlag ochþlatsbesök.

För att klara valideringen måste man få omdömet "tillfredsställande". Programmen

det gäller har klarat valideringen med godkänt resultat. De har också fatt yttranden

från bedömargrupperna som innehåller vissa fürslag och råd.
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Vid platsbesöket gjordes en grundlig genomgång, och en bra och utftirlig rapport
skrevs.

När det gäller Maskininlämingsmastern tyckte bedömargruppen att det fanns
utrymme für fler studenter, och att fürkunskapskraven var lite ftjr strikta. De
menade också att det syntes atttvä program har slagits ihop till ett. När det gäller
programmet Läkemedelsteknologi så fanns det synpunkter på namnvalet där man
inte tyckte att namnet matchade bredden på programmet.

Programmen har fått svara på de inkomna synpunktema. Namnet har ändrats på
Läkemedel stekno lo gi-programmet.

Valideringsprocessen är nu genomftird ftir de har två programmen, med godkänt
resultat. Avdelningen ftir Kvalitet och utvärdering (LU) har varit involverade och
de har också lämnat synpunkter.

Diskussion

LGGU menar att ett mycket gediget och bra arbete har lagts ner på detta.
Nämnden håller med om att namnändringen på det ena programmet var bra.
Att dessa två program hade varsin projektgrupp som arbetade med detta var
sannolikt en styrka ftir dem.

Projektgruppen ftjr det floreslagna programmet Sustainable Energy återkommer
med ett omarbetat ftirslag i maj.

Beslut: LG GU beslutar att begära att de två ovan nämnda programmen
inrättas vid LU.

UTREDNING/I.IULAGESBILD AV KINAINRIKTNINGEN
Föredragande: Christina Äkerman

Kinainriktningen har erbjudits ftir Data, InfoCom och Elektro-programmen under
ett flertal år. Svenska lärare har undervisat på plats i Kina.

Nu är det dags att ftirhandla om avtalet. Det finns ett behov av att se över
inriktningen och hur denna ska utformas och genomfüras framöver.

Ett problem som har funnits är att det är svårt for LTHs lärare att vistas i Kina
under längre perioder. Christina Äkerman och John Jönsson sammanställer en
utvärdering av inriktningen. Åtenapportering kommer att ske vid LGGUs möte den
1615.

Christina frågar vilken typ av underlag LGGU behöver ftir att fatta beslut i frågan.
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Diskussion

Hur har detta påverkat rekryteringen? Pratar studentema om detta, påverkar det

dem på djupet på något sätt? På de programmen som har haft Kina-inriktningen har

det generellt sett funnits ett svagt intresse av att resa ut.

Per Warfvinge har berättat att det från början. bl.a. fanns det önkemål om att öka

söktrycket pâData.

Kina diskuteras mycket i samhället i stort. Det gäller bl.a. frågor om övervakning
och kommunikation. Det finns en diskussion om vad man kan ge ftir kurser i Kina.
Har omvärlden fiirändrats sedan man beslutade om inriktiningen från början?

Det finns också en allmän diskussion om hur man ska florhålla sig till vissa länder

Restriktioner mot samarbete med vissa länder finns. Ä¡ det lärosätets ansvar att

hålla koll på alla utbyten ur den aspekten? Vem tar ansvar für sådana frågor?
Säpo, Migrationsverket m.fl. är inblandade i de diskussionerna.

Beslut: LG GU beslutar att ge Avdelningen für kvalitetsstöd uppdraget att

ftirdigställa utvärderingen, och att de ovan nämnda frågeställningarna tas med i

underlaget.

DIMENSIONERING AV PROGRAM _ UNDERLAG TNFOR REKTORS
BESLUT
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 103

Bakgrund
Vissa av LTHs program har en historisk, lite slumpmässig bakgrund. SLTH menar

att det är olyckligt att det ftirhåller sig så och att man därÍtjr bör se över
dimensioneringen av alla program på nytt.

Annika presenterade bakgrund, beslutsprocess samt statistik vad gäller
programutbud och dimensionering av utbildningsprogrammen. En liknande
presentation kommer hon även att hålla på styrelseinternatet (25-2614). Se bilaga $

103.

Diskussion

Kan det vara så att studenterna tar examen snabbare nu än tidigare, och att det i så

fall ger en ackumulerande effekt på produktionssiffrorna?

Enligt Arbetskraftsbarometern (se s. 5 i bilagan, bedömning från arbetsgivare) är

Arkitektutbildningen i balans. Vad gäller bl.a. ingenjörer inom teknisk fysik,
maskinteknik och elektro- och datateknik finns det ett behov av fler
nyutexaminerade, enligt undersökningen.
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Antalet sökande per plats är också intressant. Arkitektutbildningen har alltid högst
söktryck. Det är värt att fundera över hur man ska man se på dessa siffror. De visar
lite på hur intresset ser ut. Förr sa man att man borde ha åtminstone 1,5 sökande
per plats.

Vad gäller beräkningsgrunder (s. 1 0) kan sägas att de ökningar vi känner till fìnns
med i prognosen für framtiden.

Hur tåinker vi när vi ska dimensionera programmen?

När det gäller Mastersprogrammen är ungeftir hälften betalande och hälften icke
betalande.

Finns det utrymme för en total ökning? Eller en omfürdelning mellan
programmen? Det finns en obalans mellan programmen. Nämndens ftirslag borde
därftir vara att man gör en omfordelning inom gruppema. Man borde inte öka den

totala mängden, eller i så fall mycket restriktivt.

Vissa ökningar innebär ingen kostnad ftir institutionema men däremot för LTH
som helhet.

Hur ser det ut vid andra lärosäten? Ett Lantmäteriprogram kommer att startas på

annat håll (Gävle). Flera nya Mastersprogram startas också runt om i landet,
framftir allt på de mindre högskolorna. LTH behöver sannolikt inte vara orolig ftir
konkurrens dåirifrån. Man borde dock tänka på att satsa på olika inriktningar vid de

olika lärosätena.

Tekniskt basår borde kunna ökas till T2plaTser.

Beslut: LG GU beslutar att skicka med ftiljande lorslag inftir rektors beslut:

¡ Ingen generell ökning görs i år.
o Inte heller görs några stora omftirdelningar.
¡ Korta program är rimligare att utöka än långa.
r Det finns utrymme für Mastersprogrammen att öka något.
¡ Om något program måste dela med sig av platser bör det vara Lantmäteri

p.g.a. deras sjunkande söktryck.

BESLUT OM KURSPLAN FÖR INGENJÖRSINRIKTAD YRKESTRÄNING
Dnr U 20191136
Föredragande: Carola Persson Bilaga $ 104

Kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning, l5 hp, är valfri och erbjuds på alla program.
Den syftar till att ge studenten en bild av ingenjörens professionella ftirutsättningar
och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats
representerar.
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Carola går igenom de ändringar som fìireslås, se bilaga $ 1 04 där ändringarna är

markerade i gult.

Carola ftireslår att LG GU ger Genombrottet i uppdrag att producera filmer med

innehåll som definierar vad kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning innebär ftir LTH,
hur LTH ser på reflektion i lärande samt en film som riktar sig till ftiretag och

ftiretagshandlare. - Ä¡endet bordläggs pga tidsbrist.

Carola ftireslår rekommenderad kurslitteratur - Arendet bordläggs pga tidsbrist.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar om kursplan IYT000 Ingenjörsinriktad
yrkesträning för läsaret 19120 enlig¡bilaga, med uppmaning om att fortydliga vad

det innebär att studenten inte får göra praktik på eget eller familjerelaterat ftiretag.

BEGÄRAN OM PERIODISERING AV KURSEN VBRAIO INFÖR LASÄRET
2019120

Föredragande: Carola Persson Bilaga $ 105

Kursen VBRAI0, Konsekvensberäkningar, är fiireslagen som valfri kurs på Brand-
och Riskprogranìmen. P.g.a. lärarbrist kan den inte ges nästa läsår. Institutionen
begär därftir att få periodisera den.

Minskad lärartäthet innebär i det här fallet att man j ust nu är tre man kort på

lärarsidan. Inga andra kurser är dock i fara.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att tillstyrka periodisering av kursen VBRAl0
inftir läsaret 2019120.

AVRAPPORTERING FRÅN CANVAS
Dnr STYR 20191221

Föredragande : Ann-Catrin Johansson Bilaga $ 106

Bakgrund och lägesrapport, se bilaga $106.

Ann-Catrin är LTHs projektledare ftir inftirandet av Canvas. Hon träffar LU-
koordinatorerna regelbundet och hon ansvarar också ftir att sprida kunskap om
inftirandet av Canvas på LTH. Hon kommer att bli en s.k. "superuser".

Det finns också en Inftirandegrupp på LTH. De planerar just nu informationsmöten
med LTHs institutioner. De anordnar också workshops och publicerar information
på LTHs medarbetarwebb. Själva infürandeplanen är inte spikad än.
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LU-proj ektgruppen samarbetar med AHU (Avdelningen ftir högskolepedagogisk
utveckling) och ger t.ex. möjlighet ftir lärare att få inspiration och hjälp med att
utveckla sin kurs i Canvas. LU-projektgruppen anordnar dessutom egna kurser i
användandet av Canvas.

Canvas-bloggen är en annan viktig källa till information.

Ann-Catrin visar gränssnittet.
Canvas bygger på moduler. Som lärare tänker man igenom sin kurs och delar in
den i moduler. Det kallas "The Learning Pathway" Meningen är att man ska
vägleda studenterna genom kursen. Därfijr är det viktigt att tänka igenom noga hur
man lägger in kursen. T.ex. är det inte lämpligt aT|lägga jättemånga dokument i en
lång rad. Man bör tänka på att studentema kommer att använda Canvas-appen i
sina telefoner.

Ann-Catrin visar ett eget exempel på en kurs i Canvas.
Det finns t.ex. "Commons" där man kan dela moduler med vem som helst i
världen. Det går också att ordna det så att man måste klara en modul innan nästa
kan öppnas. Det är hela tiden läraren som styr vad studenterna far tillgång till.

Det är även möjligt fiir oss på LTH att göra egna integrationer, men då får vi ta
ansvar for teknik och support själva.

Early adopters finns. Kemiteknik funderar t.ex. på att skapa en programsida.

Diskussion

Det är viktigt att ha en helhetssyn på våra nya kommunikationsverktyg -
Canvas, intranätet och webben.

Vilken enhet äger verktyget? Per program? Per institution? Ska det finnas
en gemensam standarduppsättning med verktyg? Ska det finnas en
lägstanivå? LTH-gemensamma sidor?

Hur bestäms graden av öppenheloffentlighet?

Man kan ha olika tillgänglighet på olika delar av en kurs. Man kan hålla det helt
öppet eller bara öppet fiir studenter, eller något annat val.
På modulnivå måste man dock välja öppen eller stängd vilket då gäller lor hela
modulen.

Det kommer att finnas en "sandlåda" som alla lärare kommer att Ë information om
och inbjudan till, där man har möjlighet att prova sig fram med inläggning av
kurser.
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Beslut: LG GU beslutar att ta upp frågan på institutions-/programnivå.
Ann-Catrin kommer att bjudas in till prefektrådet och därefter återkomma till LG
GU.

ANSÖKAN OM ATT ÄNNRA I KURSPLAN FÖR EXAMENSARBETE PÄ
B RAND INGENJÖRS PROGRAMMET
Föredragande: Ä,sa Vestergren Bilaga $ 107

De ftireslagaa ändringarna i kursplanen syftar till att denna ska bli mer i linje med

examensarbete på civilingenjörsprogrammen. De ska ha samma syfte och måI, se

bilagan. När det gäller ftirkunskapskraven så har studenterna haft synpunkten att

kaven vid antagning och examen borde harmoniera mer med varandra, vilket de

nu gör.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att bifalla de ftireslagna ändringarna i kursplanen

ftir Examensarbete på Brandingenj örspro gtammet.

INFORMATION OM ATT KURSPLANEN FÖR MASTERS.
EXAMENSARBETE HAR UPPDATERATS
Föredragande: ,Ä.sa Vestergren Bilaga $ 108

Förkunskapskraven har ändrats. Se bilaga $ 108. (Den planen är ett exempel.)

Frågan om huruvida detta ska ligga hos Internationella avdelningen kom upp.

I nuläget ligger Mastersprogrammen där och får fortsåitta att göra det. Vid senare

tillfÌille kan det vara lämpligt att ta upp frågan till diskussion.

INRÄTTANDE AV POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING P,Ä.

INSTITUTIONEN FÖR DESIGNVETENS KAPER
Föredragande : Annika Mårtensson

Vid ftiregående möte diskuterades inrättandet av en poänggivande

uppdragsutbildningskurs på Institutionen ftir Designvetenskaper. Då nämnden

tyckte sig behöva fler infallsvinklar i frågan bjöds till det här mötet in ftireträdare
fÌir institutionen, Fredrik Nilsson, prefekt, samt två personer från LUCE (Lund
University Commissioned Education), Jessica Hansson och Maria Flores.

Uppdragsutbildning har diskuterats tidigare och det finns ett behov av att klargöra
hur man ska ftirhålla sig till frågan. LGGU har att besluta om kursplaner. Vilket
ansvar har då nämnden ftjr kvaliteten på kurserna? Vi behöver hitta bättre system

ftir dessa beslut. Förordningen är svår att tolka. Kursdeltagarnaär antagna, men de

ska ändå kallas uppdragsutbildningsdeltagare (inte studenter). Ansvarsftirdeliingen
är inte helt utredd.
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Tidigare har det hänt att LGGU har känt sig tvungen att godkänna en kurs eftersom
den redan har varit ett faktum. Beslutsfattarna måste känna sig hrygga i processen.

Institutionerna behöver även få mer information om vad uppdragsutbildning är.

Saken diskuterades ytterligare och synpunkter inhämtades från de särskilt inbjuda
mötesdeltagarna.

Det framgår av "Förordningen för uppdragsutbildning" (som upplevs som svårläst)
att uppdragsutbildning far ge högskolepoäng. Uppdragsgivaren får bestämma vem
som är behörig att gå utbildningen. Utbildningen ska ges till personal som kan ha

direkt nytta av kursen i sitt arbete. Det kan även finnas arbetsmarknadspolitiska
och biståndspolitiska skäl till att man ger en viss kurs.

LGGU fattar inget beslut vid detta möte. Nämnden har nu fått mer information och
klargöranden i frågan och kommer att återkomma till den. TLTH füreslås prata
med LUS och inhämta synpunkter även därifrån.

Fredrik Nilsson ftirklarar att ett behov har identifierats bland myndigheter och
ftiretag när det gäller säkerhetsvetenskap. Han påpekar att samarbetet med
Företagsuniversitetet (en stiftelse under Stockholms universitet) har fungerat bra.
De sköter marknadsftiringen medan Institutionen für Designvetenskaper sköter
själva undervisningen. Han poängterar att institutionen ser detta som en strategisk
möjlighet, en möjlighet till kursutveckling och kompetensutveckling for lärarna.
Det ger också samarbetsmöjligheter och möjlighet att uppfylla
samverkansuppdraget.

LUCE-representanterna fiirklarar att de har utarbetade processer ftir hur man går
tillväga när man ska avgöra om en utbildning ska ge högskolepoäng eller inte.
Kursplaner och Ladokhantering skiljer sig åt mellan kurser med och utan hp.
Olika köpare har olika behov. Inom vård- och utbildningssektom behöver man t.ex.
ofta högskolepoäng, medan man i den privata sektom inte alltid har det behovet.

LUCE meddelar att de har bjudit in LUS (Lunds Universitets Studentkårer) flor att
diskutera frågan i detalj.

Studeranderepresentantema ställer frågan om dessa kursers kårstatus. Har kåren
ansvar ftir att studiebevaka dem?

LUCE menar att det är de (LUCE) som ansvarar ÍÌjr kvalitetssäkringen.

Maria och Jessica från LUCE betonar att de gärna hjälper till med tolkning av
ftirordningar etc. Det finns också mycket information på deras webbplats.

LGGU återkommer till frågan vid senare möte.
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INFÖR HÖSTENS MOTTAGNING
Föredragande: Maria Sörensson, Karin Cherfils-Karlsson och Wiveca Axner

Studie- och karriärvägledama har gett phösen en utbildning ftir att de (phösen) ska

ansvara ftir mottagningen av studenter vid terminsstart. I år lades fokus på

likabehandling. Kuratorerna fick sätta ihop tre verkliga cases som skulle utgöra
arbetsmaterialet. Det skulle gälla händelser som hade med

ensamheValkohol/sexuella trakasserier att göra.

Den mycket uppskattade füreläsaren Zanyar Adami gav en inledande füreläsning
då han bl.a. delade med sig av egna erfarenheter.

Phösen fick frågan "Hur går ni tillväga om.. .?" De jobbade halvdagsvis med detta.

Diskriminieringslagen diskuterades och de jobbade med sina cases.

Studenterna (d.v.s. phösen) var väldigt nöjda. Till nästa år ska vi planera lite mer
uppftiljning. Vi ska också ftirtydliga vart man ska vända sig om något händer,

säger Maria, Karin och Wiveca.

Annika menar slutligen att det är viktigt att stödja phösen så att de kan sköta detta

själva. Hon tackar studie- och karriärvägledarna für ett mycket bra och viktigt
arbete med detta som stödjer hela LTHs verksamhet.

övnrcr
Annika tackar Carin och Martin für deras stora insats i LGGU. Detta var deras sista

möte i nämnden. Carin och Martin tackar für ett gott samarbete.

SAMMANTRÄOET AVSLUTAS
Ordfüranden ftirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Mårtensson Maria




