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Närvarande ledamöter
Annika Mårtensson, ordflorande
Bj örn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Kada Eftring, stud.rep
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Siri Lidmark, stud.rep

Nrirvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:
Philip Johansson, stud. rep

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Petter Lindquist $ 157

Sophia Nilsson Dequidt $ 157

Lykke Jacobson $ 160

Mattias'Wallergård $ 163

Günter Alce $ 163

John Jönsson $ 163

Henrik Hassel $ 164

Marcus Abrahamsson $ 164

Pia Jablonsþ $ 164

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
Marcus Thern, områdesansvarig

$ 1s2

$ 1s3

$ r54

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Klas uppger att han har en fråga om ETP, Carina vill ta upp frågan om språkpolicy
kopplat till kursplanerna och Annika har ett tillägg under information angående

beslut om mindre ändring av kursplan.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.
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$ 15s FÖREGÅENDESAMMANTRÄDESPROTOKOLL(2019-06-13)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

$ 156 INFORMATION/MEDDELANDE
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a)

b)

REPKESENTANT FOR BIBLIOTEKET ING.Å I "EXAMENSARBETS-

GRUPPEN"
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar att det finns en grupp som arbelar med examensarbeten.

Hon har i dialog med LTHs bibliotek kommit fram att det vore lämpligt att

någon representant från LTHs bibliotek var med i examensarbetsgruppen.

Carolina önskar därfor ändra på beslutet om vilka som ingår i denna grupp

och lägga till att en representant från biblioteket ska ingå i gruppen.

LG GU ställer sig positiva till att en representant från biblioteket ska ingå i
Examensarbetsgruppen.

BESLUT OM FORDELNING AV MEDEL TILL STUDENT-
ORGANISATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att hon i somras fick in en ansökan från Stiftelsen

International Genetically Engineered Machine, iGEM, i vilken iGEM
ansökte om ekonomiskt stöd från LTH for att kunna delta i konferens och

tävling2019. Hon fattade då beslutet att LTH ska stödja Lunds verksamhet

ekonomi skt under 20 19 med lotalt 2 50 tkr inklusive regi streringsavgifter.

Medel tas från avsatta medel 2019 for studenttävlingar, årets GU medel. Hon
påpekar också att infor en fornyad ansökan om ekonomiskt stöd 2020 ska en

redovisning över genomforda aktiviteter under 2019 samt ny verksamhets-
plan och budget for 2020 bifogas ansökan och redovisas for LGGU.

Annika pëttalar att LTHs nanostudenter också har ansökt om stöd men då

främst i form av lokaler. Nanostudenterna ska anordna en internationell
konferens nästa år som går runt mellan olika länder. LTHs lokalcontroller på

Ekonomi och Infrastruktur jobbar med detta.

INTERNAT
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika meddelar att det internat som planerats till hösten har ställts in då det

inte har gätt att hitta dagar som har fungerat for alla.

Carolina påpekar att hon anser att LG GU skulle behöva lägga längre tid på

programportfoljerna och vad som har kommit ut av dem.

Annika foreslår att Katarina skickar ut en Doodle med lorslag på tider for ett

längre möte i höst och att internatet blir till våren istället.

c)
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KOMP LETTE NNG/À.W N ruWC AV KURSPLAN TB AAO 1 TEKNISKT
BAS.Ä.R 2019120

Annika informerar att Programledningen for Tekniskt basår har inkommit
med en ansökan om komplettering/ändring av kursplanen TBAA0l Tekniskt
basâr 2019120. De uppger att efter att antalet platser på basåret har utökats,
har det uppkommit ett mindre problem gällande genomftirandet av delkursen
Teknisk orienteringskurs. I kursen finns delmomentet Introduktion till
projektmetodik. Undewisande lärare kan inte genomfora momentet med
bibehållen kvalitet när antalet studenter utökas och det finns for närvarande
ingen ytterligare lärare med rätt kompetens som kan undervisa på heltid
under en vecka. Programledningen floreslår att det for läsåret 2019120 infürs
ytterligare ett moment som går parallellt och att studenterna får välja vilket
de vill flolja. Det foreslagna andra momentet blir Breddad matematik och
innehåller matematik i gränslandet mellan gymnasiet och högskola. Det är
finns ett begränsat antal platser och urvalskriterier är lottning

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

Annika nämner att nämnden häromdagen fick ut den senaste versionen av
dokumentet "Lokalt regelverk vid LTH ftir nominering av utresande

utbytesstudenter" och att det inte tillkommit något nytt sedan dokumentet senast

var uppe i LG GU.

Petter uppger att han endast har gjort en mindre justering sedan dess. Petter och
Sophia uppger vidare bl. a:

- Att ett större ansvar läggs på studenten vad gäller studieplanen. Studenten
ansvarar for att kurserna i studieplanen är tillgodoräkningsbara inom sitt
utbildningsprogram vid LTH.

- Att for civilingenjörsutbildning (300 hp) ska studenten ha avklarat forsta årets

studier på sitt aktuella utbildningsprogram. Det forsta årets 60 hp ska vara
avklarade eller tillgodoräknade i Ladok vid brytdatum innan man kan söka

utb¡e.
- Och att oavslutade kurser inom grundblocket som studenten har varit

registrerad på får vid brytdatum sammanlagt uppgå till högst 15 hp.

Petter och Sophia uppger att motivet till att studenten får ha max 15 hp från
oavslutade kurser med sig är lor att man vill undvika att studenten taktikväljer och
avstår från att läsa kurser som är tunga och viktiga i programmet. Man vill
uppmuntra till att studenten ska läsa de kurser studenten ska i tid.

Diskussion.

Philip påpekar att formuleringen "att alla studenter ges möjlighet att räkna bort de

15 hp som bidrar minst till det viktade genomsnittet" inte har kommit med i
dokumentet vilket han uppfattade som att LG GU kom fram till vid foregående
möte. Han tar också upp att när behörighetsreglerna ändras kommer ju antalet
behöriga också att ändras och det man skulle göra en "backtracking" över läget.
Han undrar nu om det har gjorts.

a
J

d)
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Petter svarar att han vid ftiregående möte inte tydde det som att övriga i LG GU
önskade att den formuleringen skulle läggas in i dokumentet och han uppger vidare
att han inte vet om någon "backtrackning" har gjorts.

Kalja tar också upp att studenterna är mycket negativa till att tilläggsmeriteringen
har tagits bort i dokumentet och att studenterna kommer att reservera sig mot detta.

Beslut: LG GU beslutar att dokumentet "Lokalt regelverk vid LTH for
nominering av utresande utbytesstudenter" ska infijras och att regelverket ska gälla

für de studenter som ansöker om utbytesstudier nåsta höst (hösten 2020) for utresa

hösten 202l.De tre studeranderepresentanterna säger nej till beslutet och
reserverar sig mot beslutet.

BESLUT UTSE STÄNDIGT ADJLINGERAD LEDAMOT TILL LG GU
Föredragande : Annika Mårtensson

Tas upp efter $ 156

Annika floreslår att LG GU ska besluta att utse Christina Åkerman, avdelningschef
flor avdelningen Kvalitetsstöd på LTH, till ständigt adjungerad sakkunnig
tjänsteman i LG GU. Annika anser att det vore lämpligt då kvalitetsfrågorna
regelbudent kommer upp i LG GU.

Diskussion.

Beslut; LG GU beslutar utse Christina Äkerman som ständigt
adjungerad sakkunnig tjänsteman till LG GU

BESLUT: UPPDRAG KARTLÄGGNING OCH ÖVERSYN KOMPENSA-
TORISKT STÖD
Dnr STYR 201911239

Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ 159

Carolina uppger att man ser att LTH har ett ökat antal studenter med olika typer av
funktionsvariationer och därmed i vissa fall behov av kompensatoriskt pedagogiskt
stöd for att genomftira sina studier på lika villkor. Det finns en stor variation av
stöd som anordnas av LU centralt men även av fakulteten LTH. Då stödinsatser
utgår från fler funktioner är det samlade stödet svårt att överblicka. Likaså är
ansvarsförhållandena oklara mellan de olika funktionerna. Med detta som
bakgrund vill utbildningsenheten LTH att samtligt stöd blir kartlagt och
åskådliggjort for att säkerställa att LTH ger erforderligt stöd.

Förslaget är därfor attLG GU ska besluta om att utse en arbetsgrupp samt att ge

denna i uppdrag att kartlägga och göra en översyn av det kompensatoriska stöd
som ges idag. Hon önskar dock att tidsplanen att gruppen ska ta fram ett lorslag
under augusti - oktober 2019 som därefter ska presenteras och diskuteras i LG GU
justeras december - januari.

Klas framfor önskemål att man speciellt tar hänsyn till A-studenterna som inte
skriver sina omtentor när civilingenjörsprogramen på LTH har sina

omtentaperioder. Han påpekar att det är viktigt att se till att diskussionerna lors så

att de passar alla program och inte bara civilingenjörsprogrammen. Carolina gör en

anteckning om detta.
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Carolina uppger att det behövs en lärarrepresentant som ska ingå i gruppen samt en
studernaderepresentant.

LG GU for en diskussion om att det är viktigt att den lärarrepresentant som ska

sitta med i arbetsgruppen har en tillräckligt bred bakgrund och kunskap om
problematiken och att det är kanske lämpligt att utse en studierektor for grundut-
bildningen till uppdraget.

Björn anmäler intresse att sitta med i arbetsgruppen om man inte hittar en annan
person med mer erfarenhet.

Beslut: LG GU beslutar att utse en arbetsgrupp och ger denna i uppdrag att
kartlägga och göra en översyn av det kompensatoriskta stöd som ges idag i enlighet
med inkommet forslag och med den justering i tidplanen att gruppen ska ta fram ett
forslag under december 2019 -januari 2020 som därefter ska presenteras och
diskuteras i LG GU. LG GU får även i uppdrag att fundera över och inkomma med
forslag på en studierektor for grundutbildningen som har tillräcklig bredd och som
kan ingå i arbetsgruppen.

BESLUT: RIKTLINJER FÖR ATT LASA KURS UTANFÖR EGET
MASTERPROGRAM
Dnr U 20191343
Föredragande: Lykke Jacobson ./. Bilaga $ 160

Lykke informerar om att det finns ett antal studenter som vill läsa utanfor sitt eget
masterprogram och att LTH behöver riktlinjer om hur detta ska hanteras.

Diskussion.

LG GU anser att det är ett bra beslut dock finns det några formuleringar som
behöver ändras.

Beslut: Om någon i LG GU har några ytterligare kommentarer till
forslaget till beslut så ska dessa skickas in till Katarina inom en vecka som sedan

skickar dessa vidare till Lykke. I övrigt beslutar LG GU att tillstyrka inkommet
forslag till "Riktlinjer for att läsa kurs utanftir eget masterprogram" efter det att ett
par formuleringar som påpekades vid sittande möte ändras.

AKTUELLA MASTERPROGRAM INFORMATION/DISKUS SION
Föredragande : Annika Mårtensson

Tas upp efter $ 159

Annika visar en samlad bild över LTHs masterprogram och gör en kort genomgång
av dessa. Hon informerar också att tanken är att flytta över antagningen for de två
masterpogrammen Fotonik och Nanovetenskap, som ges gemensamt for N-
studenter och LTH-studenter och där studenterna idag antas av N-fak, ska foras
över till LTH.

5
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Carolina påpekar att om det inrättas fler masterprogran så ökar också behovet av
mer insatser från LTHs kansli.

SAMVERKANSRÅD INFÖR UPPDATERING AV BESLUT OCH
TNFORMATION OM VERKSAMHET
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 162

Annika informerar om att det i LTHs arbetsordning, STYR 201917, står vad som

gäller om Samverkansråd. Arbetsordningen går igenom och uppdateras en gång per

är.

Annika undrar om OA anser att det som står om Samverkansråden stämmer och

om de anser att det är något i texten som behöver ändras, läggas till eller
fortydli gas inflor uppdateringen.

Diskussion.

Klas, Kristofer och Carina rapporterar hur deras Samverkansråd fungerar. Björn
uppger att han inte har något att rapportera i nuläget då han har varit områdes-

ansvarig under alltflor kort tid och inte har hunnit skapa sig en uppfattning. Han

tycker dock det verkar vara svårt attbaru ha ett gemensamt råd for alla, dvs C, D, E
och BME och undrar om man kan ha ett råd per program istället. Han undrar vilket
alternativ som är bäst och ger mest.

Annika ger de områdeasansvariga i uppdrag att se över sina respektive Sam-

verkansråd och gå igenom sina listor på deltagare i råden. Om forändringar har

gjorts eller görs så ska dessa meddelas till Katarina. Vidare får de i uppdrag att läsa

igenom texten om Samverkansråd i LTHs arbetsordning och återkoppla till
Katarina om de har något de anser ska stå med, tas bort eller i övrigt lorändras i
texten.

PRESENTATION AV KOMPLETTERINGEN TILL NYTT
MASTERPROGRAM I VIRTUAL REALITY & AUGMENTED REALITY
INFÖR FORTSATT VALIDERINGSARBETE (VR/AR)
Föredragande: Mattias Wallergård, Günter Alce

Annika informerar att LG GU sedan tidigare har rekommenderat SLTH att

fürslaget på nytt masterprogram i Virtual Reality & Augmented Reality (VR/AR)
skulle gå vidare for inrättandeprövning vilket SLTH också har beslutat. Institu-
tionen for Designvetenskaper, institutionen for Datavetenskap och Matematik-
centrum är engagerade i programflorslaget och inrättandeprövningen startades i
oktober 2018. Vid avstämningen med LU:s Kvalitet och utvärdering infor den

externa bedömningen fann man att arbetsgruppen behövde mer tid flor att arbeta

igenom underlaget. Bland annat behövde programstrukfuren fortydligas. Enligt
LG GU:s beslut skulle fürslagsställaren också återrapportera till LG GU under
arbetets gång.

Mattias Wallergård ger en kort lägesrapport samt presenterar den senaste versionen

av underlaget av lorslag på nytt masterprogram i Virtual Reality & Augmented
'' Reality (VR/AR). Han uppger att det fortfarande är en hel'dèT text som.ska skrivas

men att arbetsgruppen dock har en god bild av vad som ska skrivas och att de

kommer ägna större delen av september åt detta. Arbetsgruppen har utökats med

tre personer och en tidplan har upprättats for den fortsatta inrättandeprövningen.
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Diskussion.

LG GU påpekar att de bör se över behörighetskraven i matematik och kanske

specificera dessa mer och stämma av hur det ser ut på andra masterprogram.

FÖRFRÄGAN TILL LG GU SoM HANDLAR OM POÄNGGIVANDE
UPPDRAGSUTBILDNING
Föredragande: Henrik Hassel, Marcus Abrahamsson Bilaga $ 164

Marcus ger en bakgrund till att institutionen lor Bygg- och miljöteknologi,
avdelningen for riskhantering och samhällssäkerhet har skickat in en lorfrågan till
LG GU om poänggivande uppdragsutbildning. Han uppger att avdelningen jobbar
mot samhället inom området krishantering och att de får många forfrågningar från
verksamheterna som de jobbar emot om det inte finns möjlighet att de kan ge

kurser med mer substans i. Han informerar också att avdelningen for riskhantering
och samhällssäkerhet och Lund University Commissioned Education (LUCE) har
fått pengar till ett projekt som finansieras av Vinnova som en loljd av Vinnovas
utlysning "Pilotprojekt for flexibla korta kurser flor yrkesverksamma specialister" .

Utlysningen är en foljd av ett uppdrag som Vinnova fått av Regeringen som syftar
till "att främja det livslånga lärandet genom ett mindre antal pilotprojekt gällande
flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå for redan yrkesverksamma
specialister". Marcus informerar att de har fått 2 miljoner kronor av Vinnova for att
utveckla kurser och genomfora pilotprojekt.

Henrik redovisar vad de hittills har gjort i form av workshops flor att bl. a få fram
vilka behov som foreligger. Han påpekar att det är viktigt lor projektets skull att de
får ett formellt godkännande i form av att uppdragsutbildningen blir poänggivande.
Han uppger att de efter en inledande behovsanalys, som involverat representanter
for de målgrupper som de har, har landat i 5 kurser på vardera 5 hp. Vidare att
kurserna ska ges på distans lor att fungera for de yrkesverksamma. Deras ambition
är att någon av kurserna kan ges till till våren och de andra till nästa höst.

Diskussion.

Katja informerar att studenterna inte anser att det är rätt att man får hp for betald
utbildning och Philip påpekar att studenterna anser alt alla ska konkurrera på

akademiska meriter och att man ska gå via antagningen. Han påpekar också att han
inte ser nyttan av att ha hp när det inte är fuâga om en akademisk utbildning och
han undrar om det enda sättet for att en kurs ska kunna säkerställas och ge kredit är
att den ska ge hp.

Annika uppger att det är fortfarande är mycket som måste klargöras om man ska ge

en uppdragsutbildning som ska vara poänggivande. LTH och LU behöver ha en

klarare ståndpunkt i de här frågorna vilket inte finns idag.

Annika säger att LG GU nu är informerade om vad som händer och att Marcus och
Henrik har hört hur resonemanget och diskussionerna går i LG GU i frågan. Hon
informerar vidare att LG GU i nuläget vill se de här kursplanerna även om de inte
ska ge poäng och att det ges en tydlig motivering om varfiör kurserna ska ges. Hon
rekommenderar dem också att ha kontakt med Pia under arbetets gång samt med
Katarina om när de har möjlighet att återkomma i frågan. För att en eventuell kurs
ska kunna ges till våren bör handläggningstiden ligga på ca2 - 3 månader.

7

$ 164



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
20t9-08-22

I
$ 165 ÖVnrcr

$ 166

Justeras

ETP
Tas fore $ 164

Klas uppger att han har gjort en reflektion angående kraven som ställs for att erhålla ETP
Han undrar om det inte har en motverkande effekt om man har väldigt högt ställda krav
for att erhålla ETP och att det inte uppmuntrar till pedagogisk meritering. Han undrar om
man skulle kunna göra det i steg istället?

Diskussion.

SPRÅKPOLICY - KURSPLANER
Diskussion: kontakt tas med Karim A ftir att se om man kan ätgärda de problem som
uppkommer när något delmoment måste genomforas på engelska i en kurs som i
huvudsak ges på svenska.

SAMMANTR,q.NPT AV SLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

V"¡-,L^ ,, €*rañe^ -q¡¡¿XAj*n
Katarina Celander-Ohrström
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Siri Lidmark


