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Ncirv ar ande I e damöt e r :
Annika Mårtensson, ordlorande
Bj örn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Katja Eftring, stud.rep
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Marcus Thern, områdesansvarig
Siri Lidmark, stud.rep

Ndrvarande suppleant i ordinarie ledamots stdlle:
Philip Johansson, stud. rep

Ständigt adiungerade:
Elin Stenson,ekonom
Christina,4.kerman, avdelningschef kvalitetsstöd

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Charlott Håkansson $ 172

Maria Glantz $ 172

John Jönsson $$ 172, 173

Petter Lindquist $$ 174, 175

Elna Andersson $ 176

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor lor internationella frågor

$ 167

$ 168

$ 169

$ 170

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Katja Eftring att tillsammans med ordforanden justera
dagens protokoll.

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FöREcÄENDE SAMMANTRÄDESIRoroKoLL (2019 -oB -22)

Carina nämner att LG GU vid foregående möte fick i uppdrag fundera över och
inkomma med fürslag på en studierektor for grundutbildningen som har tillräcklig
bredd och som kan ingå i arbetsgruppen som ska kartlägga och göra en översyn av
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det kompensatoriska stöd som finns idag. Hon foreslår att Charlotta Nilsson som är

studierektor for grundutbildningen på f'siska institutionen ska ingå i arbetsgruppen

kompensatoriskt stöd.

Beslut: Annika foreslår att LG GU beslutar att Charlotta Nilsson ska ingå i
arbetsgruppen kompensatoriskt stöd. LG GU tillstyrker forslaget.

Carina undrar också hur det går med diskussionen om språkpolicy i kursplanerna.

Carolina informerar att hon har fort en diskussion med Karim Andersson for att se om

man kan åtgärda de problem som uppkommer när något delmoment måste genomfiiras på

engelska i en kurs som i huvudsak ges på svenska. Karim anser att det är möjligt att göra

och ser över ett antal forslag hur man ska kunna göra.

Beslut. Protokollet läggs därefter ad acta.

$ 171 INFORMATION/MEDDELANDE

a) Annika informerar att hon var på IVA i fona veckan och det pratades om
framtidens ingenjörer. Aldert Kamp, Delft University, höll en intressant

floreläsning om framtidens utbildning och pedagogik. Annika tycker att det

kunde vara intressant att bjuda in honom till LTH for att hålla en

inspirationsftireläsning. Hon har tagit upp frågan med ledningen.

b) UN-LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att Utbildningsnämnden (IlN) på LU hade möte igår och

att man då bl.a. diskuterade:

Beslutspunkter:
- Nominering av kandidater till STINT Teaching Sabbatical
Torgny Roxå på CEE har ansökt till STINT och blivit nominerad, en av tre

som LU har nominerat. STINT Teaching Sabbatical är ett program som

erbjuder forskare och lärare att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s
elva partnerlärosäten i USA, Japanl Singapore och Hongkong'

- Föreskrifter for inrättande, nedläggning och kvalitetssäkring av öppna

nätbaserade kurser (MOOCs) vid Lunds universitet. Det är nu fattat ett

beslut om detta.

- Utskott for uppdragsutbildning.
LU har beslutat att skapa ett utskott for livslångt lärande och efter
beredningen av ärendet ska utskottet till en början fokuserar på

uppdragsutbildning. Charlotta Johnsson kommer att sitta med i gruppen som

representant for LTH. Likaså kommer den nye avdelningschefen for
avdelningen flor uppdragsutbildning vid LU Lars Palm attingä i gruppen.

Diskussionspunkter:
- Active Learning Classrooms
Birgitta Wickman och Bo-Anders Jönsson pratade om ALC.
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- Hållbarhetsmål lor utbildning vid Lunds universitet
Äsa Ekberg pratade om hållbarhetsmål for utbildning vid LU. Hur kan man
jobba med hållbarhet inom utbildningen.

- Studentombudets ärenderapport
Emma Klingspor redogör lor vilken sorts ärenden som har inkommit till
henne som studentombudsman och till kårerna. Det kommer att komma en
rapport om det. Många ärenden är frågor som rör och är av administrativ
karaktär.

d) EXTRA MOTE r LG GU 26 NOVEMBER KL. 13.00-17.00
Annika informerar om att ett extra möte i LG GU âr satt till tisdagen den26
november kl. 13.00-17.00, lokal Pratsalen.

e) Carolina informerar att det har kommit in en del kommentarer till fürslaget
"Riktlinjer for att läsa kurs utanftir eget masterprogram" samt att hon även
lyssnat och stämt av med programplanerarna att det finns en del formuler-
ingar i dokumentet som inte helt synkar med programplanerarna. Dokumen-
tet kommer därflor att ses över och gås igenom ytterligare och sedan
återkomma till LG GU lor synpunkter.

DISKUSSION OM INKOMMEN ANSÖKAN OM FÖRSLAG TILL
FÖR,A.NDRING AV LIVSMEDELSTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING
Föredragande: Charlott Håkansson, Maria Glantz Bilaga $ 172

Annika ger en kort bakgrundsinfo angående inkommen ansökan om forändring av
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning: Institutionen for Livsmedelsteknik inkom
under hösten 2018 med ett underlag flor ansökan om en forändring i Livsmedelstek-
nisk högskoleutbildning. Förslaget innebar ett nytt upplägg där syftet âr atf bygga
på programmet så att det är möjligt att fâ en kandidatexamen. Antagning till
utbildningen sker vartannat år och 30 studenter antas vid varje antagningstillfülle.
Förslaget på forändring av den Livsmedelstekniska högskoleutbildningen innebär
att utöka utbildningen till2 + 1 år. De två forsta åren behålls enligt nuvarande
upplägg och det ska flrnnas en möjlighet till forlängning med ett 3e år lor att kunna
få en kandidatexamen. LG GU beslutade vid möte 181004 att be institutionen for
livsmedelsteknik att komplettera sin ansökan / sitt underlag och begärde att
institutionen skulle komma in med liknande utflorliga underlag som krävs for
ansökan om nya masterprogram fiir att folja den handläggningsordning som gäller
for inrättande av nya program. Efter inkommen komplettering skulle ansökan
återigen tas upp i LG GU.

Charlott Håkansson ger en presentation av historia och bakgrund av Livsmedels-
teknisk högskoleutbildning och Maria GIantz presenterar forslag till ny Kandidat-
utbildning i Livsmedelsteknik.

Diskussion.

Beslut: LG GU meddelar en positiv attityd och beslutar att forslaget på program i
den fortsatta hanteringen ska knytas till programledningen flor Livsmededelsteknisk
högskoleutbildning (2-àrig Högskoleutbildning). LG GU beslutar också att utse
John Jönsson till handläggare av processen. John ska skiva forslag till LG GUs
yttrande angående forslag till ny Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik och detta
kommer att tas upp lor beslut i LG GU 190919.

J
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LG GUS YTTRANDE ANGÄENDE FÖRSLAG TILL NYTT MASTER-
PROGRAM MASTERPROGRAMMET SUSTAINABLE ENERGY _ H.A.LLBAR
ENERGI
Föredragande: John Jönsson Bilagor $ 173

Marcus anfor jäv och lämnar rummet.

John ger en kort bakgrundsinfo angående inkommen ansökan om ett nytt
masterprogram: Institutionen för Energivetenskaper inkom under hösten 2018 med

ett underlag for ansökan till nytt masterprogram i Sustainable Energy - Hållbar
energi. LG GU konstaterade vid mote 180920 att det fanns en potential for
masterprogrammet men att det fanns områden i ansökan som behövde fortydligas
och programmet behövde en bättre florankring genom att fler institutioner
engagerades i utformandet. Efter inkommen komplettering skulle ansökan

återigen tas upp i LG GU. Vid LG GUs möte 190527 beslutade LG GU att skicka
med en positiv attityd till inkommen ansökan om nytt masterprogram i Sustainable

Energy och att LG GU skulle lämna sitt yttrande 190905. LG GU beslutade vidare
att institutionen skulle ta in yttrande från programledningarna ftir Maskinteknik
och från Ekosystemteknik.

Christina påpekar att när yttrandet går vidare måste kansliet kunna garantera att det

finns resurser avsatta for vidare processhandläggning. Carolina uppger att den

frågan har diskuterats och att det finns resurser att avsätta for vidare handläggning.

Diskussion

Beslut: Nämnden beslutar att rekommendera LTH:s rekfor och SLTH att

masterprogramet Sustainable Energy - Hållbar Energi ska gå vidare lor
inrättandeprövning.

BESLUT OM UTBUD FÖR SENARE DEL AV PROGRAM VT2O
Dnr U 20191413

Föredragande: Petter Lindquist Bilaga $ i74

Petter presenterar ett forslag till beslut vilka program vid LTH som ska ha

antagning till senare del inflor vånerminen 2020.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar om utbud ftir senare del av program VT20 i
enlighet med inkommet florslag.

BESLUT OM UTBUD FÖR MASTER HÖSTEN 2O2O OCH BESLUT OM
SARSKILD BEHÖRIGHET OCH URVALSKRITERIER FÖR MASTER
Dnr U 20191345,U 20191346

Föredragande: Petter Lindquist Bilagor $ 175

Petter presenterar ett lorslag till beslut avseende vilka masterprogram vid LTH med

ütbildningsstart hösten 2020 som kan sökas i den internationella antagnin$s-

omgången MASTERHT20.

4

$ 173

$ 174

$ 175



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2019-09-05

Petter presenterar också ett forslag till beslut om särskild behörighet och
urvalskriterier for antagning till masterprogram vid LTH inlor antagning med
studiestart höstterminen 2020 och ersätter tidigare beslut U 20181217 .

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med inkommet florslag vilka
masterprogram vid LTH med utbildningsstart hösten 2020 som kan sökas i den
internationella antagningsomgången MASTERHT2O.

LG GU beslutar vidare i enlighet med inkommet forslag om särskild behörighet
och urvalskriterier for antagning till masterprogram vid LTH inlor antagning med
studiestart höstterminen 2020.

AVRAPPORTERING FR,Ä,N "ÖVERENSKOMMELSEPROCES SEN"
Föredragande: Kristofer Modig Bilagor g 176

Kristofer ger en awapportering från "Överenskommelseprocessen" och redovisar
de tankar och forslag som de önskar se for vidare utveckling av Överenskommelse-
processen och CEQ-processerna i enlighet med bifogad bilaga.

Elna informerar om att det finns ett forslag på arbestgrupp i enlighet med nedan:
Hans Bagge, programledare
Martin Magnusson, programledare
Sophie Manner, studierektor
Thomas Lej degård, programplanerare
Christina Ä.kerman, avdelningschef, Kvalitetsstöd
Kristofer Modig, områdesansvarig och ansvarig for ÖK-processen
Elna Andersson, administrativt stöd
Studrep - TLTH utser

Diskussion.

Siri uppger att hon har suttit med i L på CEQ möten och säger att programledaren
lor L har varit väldigt bra stöd på dessa möten och hon vill inte att man ska plocka
bort programledaren från dessa möten. Hon är rädd att studentema inte kommer att
tänka på att utnytda möjligheten att be programledaren aTtnäwara på mötena om
det inte längre är "obligatoriskt" for programledare att vara med vid CEQ mötena.

Christina ska när hon ser över CEQ mötena ta med denna aspekt i utredningen

Christina ska även se över om det finns kopplingar till det andra kvalitetsarbetet
som görs och om det är något där som kan floras över till detta arbete.
Katja uppger att studenterna tycker det är bakvänt att det är studierektorerna ftir
grundutbildningen som är tänka att vara de som ska prioritera vilka
programledningar som ska vara med. Hon tycker att det istället borde vara
programledningarna som tar kontakten.

Beslut: LG GU beslutar utse en ny arbetsgrupp flor "Överenskommelse-
processen" i'enlighet med inkommet forslag och att TLTH ska meddela Elna vem
som utses som studerandereresentant. LG GU beslutar vidare att ge Christina i
uppdrag att utreda hur CEQ-mötena ska organiseras i framtiden.

5
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Arbetsgruppens mål är attvaruklara med sitt arbete - att utarbeta formalia och

maTlar - till de överenskommelsemöten möten som ska vara till våren (april/maj).

övnrcr
Kristofer undrar om möjlighef altha funktionsadresser till programledarna. Carolina tar

den bollen och ska kolla upp om det är möjligt att genomfora.

Björn informerar att Torgny Roxå på CEE har haft en workshop for samtliga lärare i E-

huset vilken nu ska utvärderas. Det var en kurs for att belysa utanforskap och

gruppsykologi mm. Björn undrar om LG GU skulle vara intresserade att höra om utfallet.

LG GU är intresserade av att höra om utfallet av kursen och Björn ska återkomma när

resultat från utvärderingen är klar.

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande florklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Éc)¿sl\^Ot\@nn¡rort^n
Katarina

Justeras
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