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Peter Gustafsson $ 7
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Karin Cherfils-Karlsson $ 9

JohnJönsson$11
Emelie Stenborg $ 12

Frånvarande:
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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

FÖREGÅENDE SAMMANTRADESPROTOKO LL (20t9 -12 -r2)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.
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ç5 INF ORMATION/MEDDELANDE

a) Information UN-LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika och Philip informerar från UN-LU:
- Prorektor LU har fattat beslut om "Rättighetslistan - Lunds universitets
studenters rättigheter och ansvar Rättighetslistan". Fakulteterna väntar på att
denna ska bli utskickat till dem. Så fort den kommit till LTH så kommer den

att skickas ut for ev tillägg från LTH:s sida.
- Digitala salstentamen - möjlighet tillfusk mm diskuterades. I stort sett

positiv attityd till fortsatt implementering av digitala salstentor.

Carolina uppger att vissa fakulteter på Campus Helsingborg enbart tillämpar
digitala salstentamina. Ska man ev bjuda in någon som arbetar med detta i
Helsingborg for att få information om hur det fungerar?

Carolina uppger vidare att man precis påbörjat en diskussion i Helsingborg
om hur LTH jobbar med tentamina på Campus och samordna arbetet med
detta. En dänst som koordinator for LTH-gemensamma frågor finns numer
tillsatt på Campus Helsingborg och innehas av Carina Argelius.

- EUGLOH och LU:s deltagande i European Universities-projektet
EUGLOH. European Universities är ett program initierat och till största
delen finansierat av EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan
lärosäten. EUGLOH - European University Alliance for GLObal Health är

en del av programmet där Lunds universitet tillsammans med Université
Paris-Saclay - koordinator (Frankrike), University of Szeged (Ungern),
University of Porto (Portugal) och LMU - Ludwig-Maximilians-Universität
München (Tyskland) kommer att samarbeta i ett treårigt pilotprojekt

En del av LU:s ansvarsområde i WP2 Joint Curricula Design är att skapa

samarbeten inom pedagogisk utveckling, särskilt med inriktning på

nätpedagogik och där Per Warfvinge är utsedd som akademiskt ansvarig.

Annika ska ta fram det material som finns om EUGLOH. Katarina skickar
sedan ut detta till LG GU.
- EU och utbildningspolitik - uppdatering från Lärosäten syds

Brysselkontor.

BEGÄRAN FRÅN E-PROGRAMMET ATT UTREDA MÖJLIGHETEN MED
EN STRUKTURFÖP-A.NDRING I PROGRAMMET
Föredragande: Björn Landfeldt Bilagor $ 1

Björn informerar om att han har pratat med programledningen for E och att de efter

inlämnandet av digitaliseringsrapporten till LG GU under våren 2019 diskuterat

vidare vad de skulle vilja göra flor att utveckla sitt program. Elektroteknik-
programmet lockar for få studenter. Programledning E skulle vilja forändra
programmet, det har haft samma utseende i många år.

Han uppger att de är tveksamma till små forändringar, erfarenheten säger att

de inte ger någon större effekt. De söker därflor stöd från LG GU for att se över

möjligheten att göra en radikal lorändring i E-programmet.
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Programledning E önskar därlor att LGGU tillsätter en grupp som kan undersöka
om strukturen som används på UC Berkeley är applicerbar på LTH. Eftersom en

sådan strukturflorändring skulle påverka flera institutioner så behöver gruppen
sättas samman av flera olika kompetenser. Kompetenser som i dagsläget inte
programledning E besitter.

Studierådet ställer sig positiva till en utredning om en strukturlorändring på E-
programmet. Den övergripande idén med upplägget anser studierådet är intressant,
då studenter ofta i dagens läge har svårt att forstå vad de ska använda sina
teoretiska kunskaper till.

Diskussion.

LG GU ger sitt stöd åt inkommet forslag och att programledning E får jobba vidare
med forslaget.

Beslut: LG GU beslutar att ge Björn tillsammans med Programledning E i
uppdrag att komma tillbaka med ett forslag med en tydlig text med
uppdragsbeskrivning, en arbetsgrupp samt en tidsram. Björn ska sedan återkomma
med ett beslutsunderlag till LG GU.

ANSOKAN TILL LU:S ANTAGNINGSNAMND GALLANDE
URVALSFÖRFARANDE TILL KURS INOM PROGRAM VID LTH
Föredragande: Peter Gustafsson Bilaga $ 2

Annika frågar LG GU om det är ok att Cecilia Hollingby är närvarande vid
punkten. LG GU tillstyrker florslaget.

Peter redogör for en ansökan om urvalsftirfarande till kurs inom program vid LTH.
Han uppger att det i antagningsordningen for Lunds universitet anges att vid urval
till kurs inom program ska rangordning i forsta hand göras baserat på avklarade
högskolepoäng inom programmet, men alt andraurvalsregler kan fastställas av
antagningsnämnden efter samråd med respektive fakultetsstyrelse/motsvarande.

Peter tänker att motsvarade kan vara LG GU här

Han uppger vidare att det bland LTH:s kursutbud är få kurser som brukar bli
aktuella for urval. Vid LTH är det vanligt att studenter vid flera utbildnings-
program, av olika längd, söker samma programkurs. En programkurs kan vara
obligatorisValternativobligatorisk eller valfri. Istället for att betrakta varje enskilt
program som en egen urvalsgrupp, med ett visst antal platser reserverade ftir
respektive utbildningsprogram, önskar LTH kunna behandla alla sökande till dessa

kurser som en urvalsgrupp, oavsett programtillhörighet. För att studenter som läser
utbildningsprogram vid LTH på avancerad nivå ska kunna konkurrera om en plats
på samma villkor i urvalet som studenter vid en civilingenjörsutbildning, önskar
LTH även kunna addera poäng motsvarande tre års heltidsstudier från behörighets-
givande grundutbildning for dessa studenter. I modellen ska även möjlighet finnas
att ge garanterad plats for studenter som har en kurs som obligatorisk/alternativ-
obligatorisk i programmets läro- och timplan.

Peter påpekar att LG GU behöver ta ställning till urvalsprincipen som utgör grund
for ansökan till antagningsnämnden och som delvis tillämpas redan.
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Beslut: LG GU beslutar att inkommet florslag gällande
urvalsforfarande till kurs inom program vid LTH ska skickas vidare till
antagningsnämnden ft)r beslut.

BESLUT OM URVALSKRITERIER PÄ. KURS
Föredragande: Cecilia Hollingby Bilaga $ 8

Cecilia redovisar beslutsforslag om undantag beträffande urvalskriterier ffir kurser

med platsbegränsning infor läsår 20l2L Hon uppger att det finns två kurser kvar
som behöver att uttalande från LG GU till Antagningsnämnden om vilka kurser

som ska ha undantag avseende urvalskriterierna. Cecilia forklarar varfiör det ska

vara undantag samt baþrunden. Det gäller kurserna VBRN4O Beredskap och
planering och VRSNO i Samhällssäkerhet och resiliens.

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar att inkommet forslag om undantag beträffande
urvalskriterier ftir kurser med platsbegränsning inlor läsår 20121kan skickas vidare

till antagningsnämnden for beslut.

REDOVISNING AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER INOM FOKUS PÄ. DEN
FRAMTIDA KARRIÄREN
Föredragande: Karin Cherfils-Karlsson Bilagor $ 9

Karin redovisar en sammanställning av "Utvärdering av füreläsningen i
härskartekniker htl 9".

Hon ger också en awapportering om Seminarieserie med fokus på den framtida
karriären höstterminen2019. Hon uppger atttvâ seminarieserier var inplanerade,
"Härskartekniker och dolda strukturer" samt "Tala och övertyga - interaktiv och
inspirerande füreläsning i praktisk retorik" men att den sistnämnda blev inställd
pga sjukdom.

Hon uppger också att deras målsättning var att i största möjliga mån anlita
foredragshållare anställda inom LU, dels for att dra nytta av att vi är en del av LU
men också av kostnadsskäI. Målgruppen är studenter som går sista året på sin

utbildning, både i Lund och på Campus Helsingborg. Hon uppger att det råder en

platsbegränsning på foreläsningarna och att de nu hade 30 anmälda och att kursen

som gick var full.

Diskussion.

Annika undrar om den kurs som blev inställd i höstas, planeras att ges till våren?
Karin svarar att det gör de gärna om det finns stöd och forutsättningar for det att
fortsätta. Av beviljade GU Utvecklingsmedel for 2019 har 15.000:- (exkl.
lokalkostnad) används ftir att arvodera AddGender av totalt beviljade
utvecklingsmedel om 19 000 kr.

Katja tycker att det låter som ett bra alternativ att denna seminarieserie körs men
önskar att seminaríet om härskartekniker hade kunnat innehålla mer konkreta
verktyg for hur man bemöter härskartekniker utifrån det studenterna har skrivit i
utvärderingen.
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LG GU anser inte att antalet platser på loreläsningarna borde vara begränsat till 30
platser utan att det borde vara ett erbjudande som går ut till åtminstone samtliga i
årskurs 4 och 5. Karin uppger att erdudandet gick ut till alla och det var tydligt
vilka den riktade sig till. Sen gällde det att vara ftirst att anmäla sig.

Karin får i uppdrag att skriva ihop en anhållan om fortsättning och öppna den lor
fler studenter och skicka in anhållan till Katarina.

RAPPORT KRING ETT UPPDRAG KRING RIKTLINJEN FOR
ANVÄNDANDE AV CANVAS/TNTRANÄTiWEBBEN
Föredragande: Carolina Rytterkull

Punkt l0 tas upp flore P9

Carolina informerar att det skulle ha funnits med ett underlag till denna punkt
vilket inte har hunnits med utan punkten får tas upp vid nästa möte i LG GU.

Katarina ska lor LG GU:s räkning bjuda in Emma Danielsson och Pernilla Daws
till nästa möte i LG GU for information om LTHin (intranätet).
LG GU ska komma tillbaka till denna punkt samt ovannämnda uppdrag.

BESLUT _ PLAN KRING KVALITETSARBETET
Föredragande: Christina Äkerman, Kristofer Modig Bilaga $ 11

Annika frågar LG GU om det är ok att John Jönsson är närvarande vid punkten
LG GU tillstyrker forslaget.

Christina redovisar "Reviderad plan for LG GU:s kvalitetsarbete 2020" och
redogör for bl. a forslag på ett antal aktiviteter och inriktningar avseende
programutvärdering med avsikt att LG GU ska fatta beslut om dessa.

Diskussion.

Ledamöterna i LG GU framflor synpunkter och ftirslag på revideringar i den

ftireslagna planen.

Områdesansvariga ska träffa Karim Andersson fiir att diskutera tekniska lösningar
for datainsamlingen och ska återkomma till LG GU med ett forslag.

BeshÍ: Christina tar med sig de kommentarer som LG GU framfort och
kommer att komplettera och modifiera underlaget till forslag till beslutet
"Reviderad plan for LG GU:s kvalitetsarbele2020" och sedan kommunicera detta
med LG GU. Därefter ska beslutet skickas ut till programledningarna.

Annika och Christina ska titta på en formulering av text som sedan kan skickas ut
till institutionerna.

LG GU beslutar vidare att "Gemensam workshop kring bedömningsmetodik med
LG GU, bedömargrupp och kvalitetsgrupp2" ska äga rum den 11 februari mellan
kl. 12.00-14.00 samt att Christina loreslår agenda till denna till LG GU:s möte den

6 februari.
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$12 YTTRANDE AVTALSÖVENSYN - FÖRSLAG PÄ VILKA AVTAL SOM INTE
SKA FÖRLÄUCAS
Dnr STYR 20191497
Föredragande: Emelie Stenborg Bilaga $ 12

Emelie informerar att LG GU ska ta ställning/yttra sig i delberedning infür rektors
beslut kring avslut av internationella avtal ftir studentutbyte. Hon redogör for
bakgrunden och att LG GU har gett arbetsgruppen i uppdrag att gå igenom
samtliga internationella avtal for studentutbyte och att beslut ska fattas kring vilka
avtal som skall forlängas respektive avslutas, Dnr STYR 20191497.

Hon uppger att enligt uppdrag Dnr STYR 20191497 skall samtliga internationella
avtal flor studentutbyte gås igenom och beslut skall fattas kring vilka avtal som
skall forlängas respektive avslutas. LTH har idag över 200 avtal for internationellt
studentutbyte med lärosäten runt om i världen. Avtalen är av olika karaktär och
olika innehåll. En del av dessa är Erasmus*avtal som tillhör programperioden
2014-2021. Beslut behöver nu fattas kring vilka avtal som ska forlängas eller
avslutas efter 202I.

Hon uppger vidare att LTH har avtal med flera av Frankrikes toppuniversitet och
elitskolor. LTH är en populär destination for franska studenter, och dessa presterar

bra och är en god resurs for internationalisering på hemmaplan.

Hon informerar aft det i forslaget finns ett antal avtal som foreslås att de inte ska

fornyas pga att avtalet inte nyttjas. Andra avtal foreslås ses över som grupp for att
undersöka om och hur de kan slås samman. En tredje grupp avtal foreslås ses över
avseende hur många platser avtalen tillåter. De två senare fallen, slå samman avtal
samt se över antalet platser, är en process i sig som behövs diskuteras med partners

och hanteras därlor i den nya avtalsperioden ÍÌir Erasmus* där beredningen av avtal
görs av Internationella avdelningen. Förslag till beslut fattas därmed enbart kring
vilka avtal som inte ska fornyas.

Diskussion.

BeshÍ: LG GU beslutar att rekommendera LTH:s rektor att besluta att inte
forlänga ett antal Erasmusaavtal med Frankrike efter programperiodens slut 2021 i
enlighet med inkommet forslag.

OVRIGT

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordlorande florklarar mötet avslutat.
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