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Ncirv ar ande I e damö t e r :
Annika Mårtensson, ordftirande
Bj örn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef fr o m $ 260
Katja Eftring, stud.rep
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Philip Johansson, stud. rep

Siri Lidmark, stud.rep

Ncirvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:

St¿ndigt adjungerade:
Christina Åkerman, avdelningschef kvalitetsstöd

Ovriga närvarande;
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Emma Grönberg S 255,256
Björn Regnell $ 258
Gabriel Sjöberg $ 258
John Jönsson $ 259
Peter Gustafsson $ 260
Emelie Stenborg $ 260
Sophia ñlsson Dequidt $ 260
Cecilia Hollingby $ 260

Frånvarande:
Marcus Thern, områdesansvarig
Martin Tunér, vicerektor lor internationella frågor
Elin Stenson, ekonom
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Beslut

$ 2s3

Annika öppnar mötet och hälsar ledamötema välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Siri Lidmark att tillsammans med ordforanden justera

dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Nämnden fastställer dagordningen.

FöREG,A.ENDE SAMMANTRÄDESPROrOKoLL (20t9 -t r -2s)
Katarina påpekar att under $ 243 så ingår infor hösten 2020 Senare del av
Kandidatprogrammet trafikflygare i antagningsomgång VIFYHT20, istället for
HT2020. Eventuellt så kommer även Livsmedelsteknisk högskoleutbildning att
ingå i VIFYHT2O nästa gång LTH antar till denna utbildning hösten 2021.



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2019-t2-t2

Beslut: Protokollet läggs därefter adacta.

INFORMATION/MEDDELANDE

a) Information UN-LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att prorektor LU har fattat beslut om "Rättighetslistan
- Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar Rättighetslistan".

b) Informationfrån UKA
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att UKÄ:s rapport "Tillsyn av regeltillämpningen på

Lunds universitet" har kommit till LU. Peter tittar igenom denna och
kommer att informera om vilka bitar som kommer att påverka LTH.

c) Anhållan om att lägga ner FMFF3S, Fysßka institutionen
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att Fysiska institutionen, har inkommit med en ansökan

till LG GU om aTtfâlägga ner kursen Komplex ekonomi, FMFF35.

Kursen har varit periodiserad och kommer att ges i vår, d.v.s. YT2020,men
det finns därefter inte längre någon aktiv forskare som håller på med ämnet,

så det finns ingen som kan undervisa kursen med rätt kompetens vâren2022
och framöver. Berörda programledningar (F, Pi, I) är vidtalade.

Beslut: LG GU tillstyrker hemställan, dvs att kursen FMFF35
Komplex ekonomi får läggas ner efter vàren2020.

d) Katja informerar att TLTH har skickat ut en enkät som de va{e år skickar ut
till studenterna med olika frågor om studiesituationen. Enkäten har en del

som är rätt konstant från år till år och en del som är kopplad till ett tema. I år
var temat studieplatser. Katja uppger att många studenter har besvarat

enkäten. De ska nu saÍrmanställa svaren och kommer återkomma till LG GU
med resultatet.

BESLUT OM LAS,Ä.RSINDELNIN GEN 2O2O I 2021
Föredragande: Emma Grönberg Bilagor $ 255

Emma redogör flor forslag till beslut om läsårsindelningZ020l202l. Hon påpekar att
det i lorslaget till beslut finns två felaktigheter: I tredje stycket "För höstterminen
201 9 betyder detta att terminen startar onsdagen den 26 augusti 2020" ska det stå

"höstterminen2020" samt att i bilaga I till beslutet så ska detta dateras 2019 och
inte2020.

Emma uppger att de har lagt tentamensperiod 1 från fredagen den 23 oktober -
torsdagen den 29 oktober 2020 pga att fredagen den 30 oktober är allhelgonaafton
och TA-personalen arbetar halvdag.
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Diskussion.
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Studenterna får en dag mindre till inläsning. Ett alternativ som diskuteras är att

lägga tentor även på fredagen den 30 oktober samt lägga till att TA-personalen är

ledig då och att institutionerna själva får hämta sina tentor. Det blir då en extra dag

altlâgga tentor på och studenterna får ytterligare en inläsningsdag.

Katja vill ta upp två andra saker som påverkar studenterna. Dels hade studenterna
gärna sett en tentamensperiod fore jul och dels önskar de att det helst inte ligger
några obligatoriska moment när det är Arkad.

Besh¡: LG GU foreslårrektorattbesluta om läsårsindelningen i enlighet med

inkommet forslag till beslut om läsårsindelningen 202012021 med tillägget attlàrgga
tentor även på fredagen den 30 oktober.

BESLUT OM UPPDRAG - KARTLAGGNING AV EFFEKTER AV
LÄSPERIODSINDELNING
Dnr STYR 201912068

Föredragande: Emma Grönberg Bilaga $ 256

Emma informerar om forslag till beslut om uppdrag avseende kartläggning av
effekter av läsperiodsindelning samt av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska påbörja
sitt arbete under januari månad 2020 och redovisa till LG GU under maj 2020.

Diskussion.

LG GU anser att det räcker om antingen en områdesansvarig eller en
programledare ingår i arbetsgruppen samt att en studierektor for grundutbildningen
från en större institution läggs till gruppen.

Annika foreslår att Emma Grönberg ska ingå i arbetsgruppen som schemaläggare

och Klas Ernald Borges som områdesansvarig och Klas tackar ja till uppdraget.

Katja Eftring anmäler sig som studeranderepresentant.

Annika ska vidare stämma av med studierektorn for grundutbildningen på

Institutionen flor Datavetenskap och med Matematikcentrum som båda har stora

tentor på grundutbildningen, och höra om någon av dem är villig att åta sig

uppdraget att delta i arbetsgruppen.

Annika påpekar att det vore bra om det gamla material som låg till grund for
beslutet som togs infor ny läsårsindelning läsåret 201712018 tas fram.

Beslø: LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag till beslut om
uppdrag avseende kartläggning av effekter av läsperiodsindelning. LG GU beslutar
vidare att utse en arbetsgrupp bestående av Emma Grönberg som schemaläggare,
Klas Ernald Borges som områdesansvarig och Katja Eftring som studerande-
representant.

DISKUSSION _ EKONOMISK TILLDELNING VID FORANDRINGAR I
PROGRAMUTBUD?
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika visar några bilder som kan ligga till grund flor vidare diskussion om
ekonomisk tilldelning vid forändringar i programutbud. Hon påpekar att LG GU
önskar och vill att programledningama ska utveckla sina program men att LG GU
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samtidigt måste vara medveten om att forändringar i programutbudet samtidigt får
ekonomiska folj dverkningar.

Diskussion.

Annika uppmanar LG GU att titta igenom bilderna och fundera över dessa så ska

LG GU sedan återkomma till frågan om ekonomisk tilldelning. Katarina ska skicka
ut Annikas bilder.

DIGITALISERING OCH AVRAPPORTERING FRÅN
FORTSATTNINGSGRUPPEN "DIGITALISERING C OCH D"
Föredragande: Bjöm Regnell

Annika fràgar LG GU om det är ok att en studeranderepresentant från D-
programmet, Gabriel Sjöberg, är näwarande vid punkten. Gabriel tillhör
arbetsgruppen som arbetar med digitalisering på D. LG GU tillstyrker forslaget.

Björn informerar alt han har fått in nomineringar till Digitaliseringsrådet men att
han saknar forslag på nominering från vissa områden. Främst från M. Han ska
jobba med detta under december månad.

Björn ger en presentation och en sammanfattning av det som hittills har gjorts och
om pågående projekt inom digitaliseringsuppdraget, projektstatus - fornyelse av D
och C-programmen.

Gabriel redogör for en enkät som gjorts "Examina från InfoCom 2017" och där det

visar sig att ämnesbalansen mellan vad studenterna väntar sig när de kommer hit
och vad som programmet egentligen innebär skiljer sig påtagligt. Studenterna vill
läsa betydligt mer interaktionsdesign och kommunikationssystem.

Björn uppger att Paul Stankovski som arbetar med fornyelse av C-programmet
söker stöd från LG GU i att de instämmer i att projektgruppen for C-programmet är
på väg i rätt riktning.

Björn uppger vidare att Paul har gjort en presentation for branschråd och att rådet
instämde och tyckte att den nya inriktning som presenterades for dem for C-
programmet var mycket bra och att det är rätt väg att gä.

Björn visar på hur liknande program presenteras vid Chalmers och KTH. Han
anser att det är viktigt att LTH på samma sätt tydliggör programmets egna ställning
och att det inte som idag ses som en delmängd av datateknik. LTH måste sedan

tydliggöra att LTH har gjort dessa forändringar.

Diskussion.

Kada uppger att studenterna står bakom florslaget då det är vad både näringsliv och
studenter vill ha och behöver.
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LG GU uppmuntrar Paul och övriga att jobba vidare i den inriktning som de har
ftireslagit.

KVALITETSFRÅGOR
Föredragande: Christina Äkerman, John Jönsson Bilaga $ 259

Christina presenterar en sammanfattning som hon och John har gjort av de forslag
som kom fram vid workshopen den26 november. Hon uppger att syftet är att
LG GU idag ska diskutera och vid behov justera och fortydliga innehållet flor att ge

en bättre grund infor beslut om plan i januari2020.

Christina uppger också att det har inkommit några konkreta forslag från
Kvalitetsgruppen som inte är inkluderade i presentationen.

Diskussion.

Carina informerar att de områdesansvariga har träffats for att diskutera hur de och
deras programledningar ser på kvalitetsarbetet och att de har satt ihop ett antal
punkter.

Carina ska skicka ut dessa punkter till LG GU

Kristofer, Christina och John ska sätta ihop forslag på ett antal aktiviteter och
inriktningar avseende programutvärdering med avsikt atf LG GU ska kunna fatta
beslut om dessa 9 januari.

De områdesansvariga ska konkretisera sitt fürslag om en databas flor

sammanställning av information från institutioner avseende kursers innehåll och
koppling till programmets/högskoleforordningens måI.

övpnsvN AV TrLLcoDoRÄKNANDE pRocESSEN FöR
TILLGODONETNENNE AV UTLANDSSTUDIER
Dnr STYR 201911497
Föredragande: Peter Gustafsson, Emelie Stenborg, Carolina Rytterkull, Sophia
Nilsson Dequidt, Cecilia Hollingby

Peter, Sophia och Cecilia ger en kort presentation och avrapportering av uppdraget
översyn av tillgodoräknande processen for tillgodoräknanden av utlandsstudier och
åtgärder infor UKÄ:s regelgranskning.

Diskussion.

Annika uppger att hon har bett programledning I att återkomma med uppgifter om
vilka lärosäten som de skulle kunna rekommendera.

Kada uppger att studenterna upplever det som orättvist att programledningarna gör
olika bedömningar vid de olika progranìmen vid tillgodoräknanden av
utlandsstudier

Annika tackar gruppen for ett mycket bra arbete.
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Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Katarina Celander-Öhrström

Ordforande


