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Lut ¡os LUNDS TEKNI.SKA
HOGSKOLAUNIVERSITET

Ledningsgruppen för
grundut bildning

Ncirv arande I e damöt er :
Annika Mårtensson, ordftirande
Bj örn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef, t o m $ 7 42, fr o m I 49
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Marcus Thern, områdesansvarig
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor, fr o m $ 143

Philip Johansson, stud. rep
Siri Lidmark, stud. rep

Nrirvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:
Marcus Bäcklund, stud. rep

Ovriga nr)rvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Katja Eftring, kommande studeranderepresentant
Henrik Paldán, kommande studeranderepresentant
.Â,saKNilsson$ 141

Christina Åkerman $ 143

John Jönsson $ 143

Petter Lindquist $ 149

Sophia Nilsson Dequidt $ 149

Frånvarande:
Maria Kempe, stud.rep

$ 135 Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

Philip undrar om de som studentrepresentanter får ta med sig efterträdare att sitta med på

mötet. Det gäller Katja Eftring från TLTH samt Henrik Paldán från TLTH, båda

studenter. Annika frâgar nämnden om det är ok att de närvarar vid mötet. Nämnden
till styrker florfrågan.

Postadress Box 1 18, 221 00 Lund Besòksadress John Ericssons vä93 Teleþn dir 046-222 17 78 ,vdxel 046-222 00 00

E- p o s t katarina. celander-ohrstrom@lth. lu. se I nt e r ne t http ://www. lth. se
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$ 136 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordftiranden justera

dagens protokoll.

$ 137 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

F öREG.Ä,ENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20 t9 -0 s -27 )

Philip påpekar att det efter Siris namn i närvarolistan ska stå stud.rep

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

TNFORMATION&f EDDELANDE

$ 138

$ 13e

UN-LU
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika informerar att Utbildningsnämnden (UN) på LU har möte den 19

juni och man kommer då bl.a. att ta upp:

Beslutspunkter
- Inrättande av utbildningsprogram for masterexamen inom
1äkemedelsteknologi
- Inrättande av utbildningsprogram ftir masterexamen inom maskininlärning,
system och reglerteknik
- System for digital salstentamen

- Utskott for uppdragsutbildning

Diskussionspunkter
- Kompetensutvecklingssatsningar inom Artificiell Intelligens
- Strategi flor det breda universitetet

Om LG GU har några synpunkter på kallelsen från UN och det som ska tas

upp ska det mailas till Annika innan onsdag.

$ 140 AVRAPPORTERING FRÅN PROJEKT INTERNATIONELLA AVTAL FÖR
STUDENTUTBYTE
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina ger en kort statusrapport från "Projektet internationella avtal for
studentutbyte". Projektet kommer att presenteras i LG GU i september.

ÖvBRsyN AV UTBUD FÖR STÖD FÖR STUDENTER MED SÄRSKILDA
BEHOV
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar att Utbildningsenheten och Studentservice har satt sanìman en

grupp som kartlägger det utbud av stöd som idag finns for studenter med särskilda

behov. Gruppen kommer att komma tillbaka till LG GU efter sommaren.
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Diskussion.

LG GU anser att man också måste Ë in lärarnas roll i uppdraget och inte bara ha
studentfokus.

DRAGNING KRING LG GUs VERKSAMHETSPLAN VP
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga g 142

Annika gör en kort dragning av vad LG GU ftir närvarande arbetar med och vad for
olika arbetsgrupper som är aktiva. Fokus till hösten kommer främst att ligga på
programutvärdering och kvalitetssäkring.

Kristofer påpekar att det känns onödigt attTägga ner allt det arbete
områdesansvariga (OA) måste göra på att sitta och läsa ansökningar for
Jubileumsstipendiet och som endast utgår med 5 000 kr. Det tar mycket tid och
arbete for OA. Annika uppger att LTHs ledning ska titta på processen och
beloppets storlek.

Annika påpekar också att "Överenskommelsemötena" återkommer till nästa vår
och att Katarina ska se över beslutet. Det stämmer inte längre vilka som ingår i
gruppen. Hon uppger också att målet med VP är att Katarina ska hålla den
uppdaterad så LG GU kan gå in och folja upp vad som finns och vad som pägâr.

DISKUSSION: PRINCIPER FÖR TNRÄTTANDEPRÖ\TNING AV NYA
UTBILDNINGAR
Föredragande: Christina Äkerman, John Jönsson .1. Bilaga

Christina informerar att Lunds universitet kommer att ersätta den nuvarande
handläggningsordningen flor validering med en ny och då även ersätta termen
"validering" med "inrättandeprövning". Hon uppger vidare att när LTH nu
uppdaterar sin handläggningsordning behöver vissa principiella frågor lösas kring
ansvar och organisation vid inrättandeprövning.

Christina redovisar en kort rapport som de har sammanställt lor LG GU att ha som
underlag for vilka principer for inrättandeprövning av nya utbildningar som LTH
ska ha.

Diskussion.

Christina och John tar med de kommentarer och den input som har kommit fram
vid mötet idag och arbetar vidare med.

Annika uppger att LG GU får i uppdrag att under sommaren fundera över det
diskussionsunderlag som Christina och John har sammanställt och hur de ser på
underlaget. Christina och John kommer att återkomma till LG GU till hösten.

DISKUSSION OCH BESLUT OM LEDAMOT TILL ARBETSGRUPPEN
',ÖVERENSKOMMELSEPROCES S,,

Dnr STYR 2018/818
Togs upp efter $ 142

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga g 144
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Annika informerar att någon av de områdesansvariga behöver ersätta Martin Höst i
arbetsgruppen "Överenskommelseprocess". Kristofer anmäler sitt intresse.

Beslut: LG GU beslutar utse Kristofer som ledamot till arbetsgruppen

"Överenskommel seprocess".

DISKUSSION OCH BESLUT OM LEDAMOT TILL ARBETSGRUPPEN
"EXAMENSARBET S GRUPPEN"
Dnr STYR 20t81517
Togs upp fore $ 143

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 145

Annika informerar att någon av de områdesansvariga behöver ersätta Martin Höst i
arbetsgruppen "Examensarbetsgruppen". Marcus anmäler sitt intresse.

Beslut: LG GU beslutar utse Marcus som ledamot till arbetsgruppen

"Examensarbetsgruppen".

Katarina ska plocka fram aktuella dokument som rör dessa två arbetsgrupper och

skicka underlaget till Kristofer och Marcus.

DISKUSSION OCH BESLUT OM LEDAMOT TILL ARBETSGRUPPEN
,,KVALITETSGRUPPEN"

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 146

Annika informerar att "Kvalitetsgruppen" fortfarande har två vakanser. Det finns

nu två ftirslag som är aktuella.

Beslut: Ärendet bordlägges till mötet den22 augusti. Annika ska stämma

av med de intresserade och höra om de fortfarande är tillgängliga.

DISKUSSION OCH BESLUT OM LEDAMOT TILL
,,BIBLIOTEKSNAMNDEN"

Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att någon av de områdesansvariga behöver ersätta Martin Höst

som ledamot i Biblioteksnämnden. Björn anmäler sitt intresse.

Beslut LG GU beslutar att utse Björn till ledamot i Biblioteksnämnden.

Katarina ska meddela Veronica att LG GU har beslutat utse Björn till ledamot i
Biblioteksnämnden.

Annika informerar att Kristofer ingår i Minor Fields gruppen.

ANSÖKAN OM STÖD FÖR ARRANGERANDET AV BIOTEKNIKDAGARNA
20r9
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 148

Annika informerar om att det har kommit in en ansökan från två
bioteknikstudenter, vilka är projektledare i en projektgrupp som ska anordna

Bioteknikdagarna vid LTH i början av november 2019. De ansöker om att få ett

finansiellt stöd till genomfürandet i form av 70 000 kr (inkl. moms) från LTH.

$ 148
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Bioteknikdagarnaâr evenemang som affangeras varje år

Beslut: LG GU beslutar att bifalla begäran om finansiellt stöd i enlighet
med inkommen ansökan for genomflorande av Bioteknikdagarna. Återrapportering
ska ske.

BESLUT OM BEHÖRIGHET OCH URVAL FÖR UTBYTESSTUDIER
Dnr STYR 20191960
Föredragande: Petter Lindquist, Sophia Nilsson Dequidt

Petter uppger att han fortsätter där LG GU slutade diskussionen förra gången och
informerar om vad han har ändrat sedan mötet.

Diskussion om bl. a :

- Att ansökan ska ske i enlighet med aktuella ansökningsanvisningar på LTH:s
hemsida.
- Att kurserna i studieplanerna ska vara tillgodoräkningsbara inom studentens

utbildningsprogram vid LTH. Petter tar upp, att ett alternativ till denna formulering
skulle vata at| skriva att "studenten ansvarar for att kursema i studieplanen är
tillgodoräkningsbara inom sitt utbildningsprogram vid LTH."
- Om huruvida LTH ska tillåta utresa en andra gång, ftirutom när det gäller
examensarbete.

Marcus och Philip har skickat in ett lorslag till nya regler for beräkning av meriter
vid utbytesstudier. Marcus redogör ftir de två lorslag de har tagit fram:
- Att alla studenter ges möjlighet att räkna bort de 15 hp som bidrar minst till det

viktade genomsnittet.
- Att meritvärdet beräknas som poäng viktat genomsnitt av alla kurser årskurs 1

och 2 vid utresa under årskurs 4 alternativt årskurs 1,2 och 3 vid utresa under
årskurs 5.

Diskussion.

Philip vill att LG GU tar upp och diskutera frågan om tilläggsmeriter vilka är

borttagna i det florslag som nu har lagts fram. Kåren anser att det är mycket viktigt
att stycket om tilläggsmeriter finns kvar. Petter uppger att han har inte har något att

tillägga i frågan då de inte finns med i det forslag han och arbetsgruppen har tagit
fram. Philip påpekar att Kåren anser att det är viktigt att studenter som åtar sig
uppdrag for LTH premieras då de gör nytta for LTH. Han for gärna en dialog
mellan Kåren och LTH och for att gå igenom vilka uppdrag som i så fall ska
premieras.

Diskussion.

Annika påpekar att hon tycker det är mycket viktigt af| alla studenter ska ha samma
möjligheter och hon vill att tilläggsmeriterna tas bort ur rättvisesynpunkt. De flesta
i LG GU instämmer i Annikas påpekande.

Björn önskar att Philip skriver ner en lista över vilka uppdrag for LTH som TLTH
har samt hur Philip anser att de ska värdesättas.
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LG GU beslutar att bordlägga ärendet till mötet den22 augusti samt
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- Petter ska skriva en ny uppdaterad version av grunddokumentet till LG GU till
den22 augusti.
- Philip, Marcus och Sophia får i uppdrag fortsätta att utveckla det forslag till nya
regler for beräkning av meriter vid utbytesstudier som Philip och Marcus tagit fram
vilket också ska vara klart till mötet den 22 augusti.

OVRIGT

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

--'\(S^¡.Ê" gûÕ^^el -S,*SXsonnN
Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Annika Mårtensson
1niIlplu
Philip Jdhansson


