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FöREG.Å,ENDE SAMMANTRÄDESPROrOKOLL (20 I 9- I 0-03)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

INF ORMATION/MEDDELANDE

a) Information om anvrindning av LTHIN
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att Kommunikationsavdelningen på LTH arbetar med att
infora ett intranät på LTH och att LG GU snart ska börja använda intranätet i sitt
arbete.

b) Informationfrån utbildningsnrimnd LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från utbildningsnämnden på LU och att man bl. a diskuterade
breda universitet.

Philip nämner att de också fick en rapport om Studentbarometem.

Annika påpekar att LG GU vid foregående möte diskuterade tilläggsmeriter
alternativt meriterande diplom och att det flor högskoleinegiörsprogrammen i

Helsingborg finns en form av diplom som studenterna kan få när de har vissa

uppdrag som inte ger poäng. Information finns på programmens hemsida.

BESLUT OM 5 KURSER POÁNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNTNG
INLAMNADE AV TNSTITUTIONEN FÖR BYGG- OCH MILJÖTEKNOLOGI,
AVDELNINGEN FÖR RISKHANTERING OCH SAMHAI-LS SATERHET
Dnr U 201.91485,U 20191486,U 20191487,U 20191488, U 2019/489

Föredragande: Pia Jablonsky, Carina Fasth Bilagor $ 207

Pia undrar om någon i LG GU har några frågor eller kommentarer om de

kursplaner avseende poänggivande uppdragsutbildning som har inlämnats av

institutionen for Bygg- och miljöteknologi, avdelningen for Riskhantering och

samhällssäkerhet.

Katja påpekar att studentema inte har något emot kursplanerna över lag men att de

principiellt är emot poänggivande uppdragsutbildningar.

Henrik Hassel och Marcus Abrahamsson som àr närvarande från avdelningen for
riskhantering och samhällssäkerhet vid institutionen ftir bygg- och miljöteknologi
uppger att avdelningen har lämnat in forslag på att inrätta fem kurser som
poänggivande uppdragsutbildning inom området riskhantering. Avdelningen har

fått Vinnovamedel till ett pilotprojekt "gällande flexibla korta högskolekurser på

avancerad nivå for redan yrkesverksamma specialister". Utlysningen är en foljd av

ett uppdrag som Vinnova fätt 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". Kurserna ska ges under
peiioden januaÅ 2020 till och med juni 2022. }lf.åigruþþen är offentliga aktörer.

Henrik och Marcus uppger att det i Vinnovas utlysning bl. a. står att:

- kurserna ska vara korta, från 2,5 hp till max 30 hp. Oavsett längd på kurserna bör
strävan vara att innehållet utgörs av korta moduler och att
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- kursinnehållet ska kvalitetssäkras genom lärosätenas ordinarie kvalitetsprocesser
for utbildning.

De uppger vidare att det av behovsanalysen framkommit att det finns en

efterfrågan från aktuell målgrupp att kursema ska ge högskolepoäng. Fyra av de

fem loreslagna kurserna ska ges på A-nivå.

Diskussion som till stor del handlade om poänggivande uppdragsutbildning kan ge

en genväg in i systemet och om man kan gå florbi den vanliga antagningsvägen
samt om dessa kurser konkurrerar med andra vanliga kurser som LTH studenterna
går.

LG GU ställer frågor om de foreslagna poänggivande uppdragsutbildningskurserna
till Henrik och Marcus.

Carolina påpekar att de som går en poänggivande uppdragsutbildning inte är
student enligt HF och att de har rätt att tillgodoräkna sig poängen om de vill.

Philip undrar vad som händer om LG GU säger nej till forslaget att inrätta kurserna
som poänggivande. Kommer kurserna då att ges utan poäng? Henrik och Marcus
svarar att de inte vet utan att de i så fall måste kolla med aktuell målgrupp om det
finns något intresse men de är dock tveksamma om den målgruppen fortfarande
skulle vara intresserade.

Annika tackar Marcus och Henrik som sedan lämnar rummet.

LG GU konstaterar att kursplanerna forefalleÍ vaÍa väl bearbetade och genom-
gångna. Bra kvalitet och bra kompetens. Kursplanerna är ok men det är inte där
frågan ligger utan om kurserna ska poänggivande eller inte.

Beslut: LG GU genomfor en omröstning om LG GU ska besluta att
tillstyrka de fem inkomna forslagen på poänggivande uppdragsutbildning eller om
forslagen ska avslås. Fem ledamöter röstar ja till att tillstyrka de fem inkomna
forslagen på poänggivande uppdragsutbilding och tre ledamöter, studerande-

representanterna, röstar nej till florslagen.

LG GU beslutar i enlighet med ovan gjorda omröstning alt inrätta poänggivande
kurs "Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället" 3 hp Gl,
poänggivande kurs "Ledning och samverkan i samband med akut krishantering" 5

hp A-nivå, poänggivande kurs "Förändringsarbete och flormågeutveckling for
trygghet, säkerhet och resiliens" 5 hp A-nivå, poänggivande kurs "Analys, beslut
och hantering av risker i det sammankopplade samhället" 5 hp A-nivå,
poänggivande kurs "Planering och beredskap inom samhällssäkerhet" 5 hp A-nivå
i enlighet med inkomna forslag.

BESLUT OM DIMENSIONERTNG/ANTAL HST FÖR FRISTÅENDE KURSER
LINDER LA}OI}I
Dnr U 2019/484
Föredragande: Pia Jablonsky, Carina Fasth Bilaga $ 208

Pia informerar om underlag for beslut om ram for HST på LTH:s fristående kurser
läsär 20l2L Ramen for LTH senaste åren har legat på 80 HST.

$ 208
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Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att höja ramen for HST på LTH:s fristående kurser
làsãr 20121rill 100 HST.

DISKUSSION OM NYTT UPPDRAG FÖR FORTSATTNTNG FÖR
,,SPECIALISERINGSGRUPPEN"

Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 209

Annika redogör kort for uppdraget angående utformning av de avslutande
2 àrenpå 5-åriga program vid LTH och den slutrapport som "Specialiserings-
gruppen" kom fram till och presenterade vid LG GU 190321. LG GU beslutade då

att Annika ihop med Carin skulle formulera en fortsättning på uppdraget om
specialiseringarna och att de även skulle diskutera framtagandet av en enkät som
kunde skickas ut till studenterna avseende specialiseringarna på civilingenjörs-
sutbildningarna. Det beslutades också att LG GU skulle återkomma till detta.

Carolina påpekar att det är två saker man ska vara medveten om som kan komma
att påverka specialiseringarna framöver. Dels att det i handlingsplanen for
internationalsering kommer att utlysas mobiltetsfonster i framtiden, dels att
studenterna i framtiden kommer att läsa mer över fakultetsgränserna.

Kada påpekar att studenterna uppskattar systemet som det ser ut idag med

valbarhet och frihet for studenterna.

Diskussion främst om det ska finnas fler obligatoriska block eller inte.

LG GU kommer fram till att det vore lämpligt att ha en workshop ihop med
programledama om detta och då ihop med kvalitetsarbetet. På workshopen vore det
lämpligt att utgå ifrån kvalitetsarbetet samt "Specialiseringsgruppens" slutrapport.
Efter workshopen och det som kommer fram där kan LG GU besluta hur man ska

gå vidare därifrån. Annika och Carolina m fl ska fundera på ett upplägg.

EXAMINATOR OCH KURSANSVARIG
Dnr STYR 201911609

Föredragande: Peter Gustafsson Bilaga $ 210

LG GU gav 190404 Peter i uppdrag att skriva ett forslag till en text som anger
riktlinjer i fråga rollen flor uppdraget som examinator respektive kursansvarig.

Peter redogör ÍÌir forslag till beslut om " Riktlinjer flor uppdrag som examinator
respektive kursansvarig", Dnr STYR 2019 1 1 609" .

Diskussion.

Beslut: Peter tar med sig och modifierar underlag till beslut med hänsyn till
de kommentarer som framkommit vid dagens möte. LG GU beslutar om "Riktlinjer
flor uppdrag som examinator respektive kursansvarig", Dnr STYR 201911609 i
enlighet med inkommet forslag efter gjorda ändringar.
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KVALITETSSYSTEM, BEDOMARGRUPPENS ARBETE - GENOMFORT
OCH KOMMANDE
Föredragande: Mattias Alveteg Bilagor $ 211

Vid möte i LG GU 190516lämnade Mattias en kort information från rapporten
"Bedömargruppens bedömning av LTHs utbildningsprogram 2018". LG GU
beslutade då att Mattias skulle återkomma till LG GU under hösten.

Mattias ger nu en kort presentation över bedömargruppens arbete - genomfort och
kommande. Mattias inleder diskussionen med vad han anser vara viktigt och som
han önskar att LG GU ställer sig bakom och det är hur öppen gruppen ska vara med
det som framkommer i bedömargruppens arbete.

Han informerar vidare om att bedömargruppen under innevarande år har ägnat en

del av sin tid åt att sammanställa rubrics (bedömningskriterier) for
programbedömning och att bedömargruppen har kommit drygt halwägs i det
faktiska skrivandet av feedback till programmen. Lista över vad som

bedömargruppen menar behöver lyftas till LG GU är därmed inte fiirdig.
Bedömargruppen har sitt sista möte den 23110 och innehållet i övergripande såväl
som programfeedback kommer då diskuteras. Övergripande rapport samt
programfeedback levereras i samband med presentationen den 5/1 1.

Diskussion.

Annika undrar om studenterna sitter med och skriver portfoljerna. Det framkommer
att det skiljer sig mellan programledningarna.

Annika tackar Mattias och bedömargruppen till allt arbete de har lagt ner. Mattias
ska bjudas in igen till LG GU längre fram på hösten efter att bedömningen är

avslutad.

LG GU anser att det är lämpligt att vid LG GU:s extra insatta möte den 26

november avsätter en längre tid for att diskutera hur arbetet ska drivas framåt och
då kommer även bedömargruppens slutrapport att vara klar.

BESLUT OM PROGRAMUTVARDERING 2O2O

Föredragande: Christina,{kerman Bilaga $ 212

Christina redogör for forslag till beslut avseende Programutvärdering 2020 ochplan
for 2021-2024.Hon informerar också att bedömargruppens mandatperiod går ut nu
och undrar hur LG GU vill gå vidare med den. LG GU behöver göra ett

ställningstagande.

Disussion om bl. a. att det vore bra om att LG GU behöver tydliggöra ramarna för
programledningen inflor nästa programutvärdering.

Beslut: LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag och efter det att
Christina lagt till masterprogram som är i planeringsstadiet, inte ska utvärderas i
nuläget.

LG GU beslutar också att Christina ska fråga de som sitter i bedömargruppen idag
om de är villiga att sitta kvar ytterligare en mandatperiod samt även tillfråga Mattias
Alveteg om han är villig att fortsätta som ordfürande for gruppen.
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DISKUS SION OM TILLÄGGSMERITERNA
Föredragande: Katja Eftring Bilaga $ 213

Katja redogör från feedback från studenterna och forfrågan om en övergångsperiod
lor tilläggsmeriter. Hon informerar att sedan beslutet om behörighet och urval for
utbytesstudier fattades har TLTH mottagit ett mycket stort antal klagomål och
frågor om tilläggsmeriterna. Kritiken mot beslutet handlar om de konkreta
konsekvenserna for engagemanget. Studentorganisationer har redan i dagsläget

svårt att rekrytera funktionärer och tilläggsmeriterna är i många fall ett viktigt
incitament ftir engagemang. Hon uppger också att beslutet att ta bort
tilläggsmeriterna uppfattas av många studenter som att LTH inte uppskattar eller
fijrstår värdet av deras engagemang samt att kritiken mot beslutet handlar också om
genomftirandet. Beslutet upplevs som väldigt abrupt i och med avsaknaden av en

övergångsperiod, och det finns en stor frustration hos de som engagerat sig i tron
om att de skulle få meritpoäng och som inte kommer ha möjlighet att nytda dem.

Det drabbar framforallt studenter som går i de lägre årskurserna och som inte kan

söka utbyte denna höst.

Kada uppger att TLTH anser att LG GU bör omvärdera beslutet att ta bort tilläggs-
meriterna utan någon övergångsperiod. Detta for att de studenter som engagerade

sig i tron att de skulle få tilläggsmeriter ska ha möjlighet att nyttja dessa och de

anser att en övergångsperiod pä2 âr hade varit tillräcklig flor att berörda studenter
ska ha möjlighet att planera sina studier utifrån de forutsättningar som gällde när de

engagerade sig. TLTH yrkar på att tilläggsmeriterna får användas till och
med hösten 2021.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar attan gã studenterna till mötes om en

övergångsperiod men att man forst måste klargöra vilken period som ska gälla . I
det beslut som senare kommer att tas om en övergångsperiod ska det tydlig finnas

med en tidsmarkering. LG GU beslutar också att berörda parter ska diskutera och se

över om det finns andra alternativ att uppmärksamma studenternas insatser
exempelvis som internationella mentorer.

övzucr

SAMMANTNÄONT AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.
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