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Rektor Viktor Öwall 
 

Viktiga frågor 

 

 Arbetet med LUs etablering på Brunnshög intensifieras. 

Arbetsgruppen (VÖ sammankallande) skall lämna rapport till LUs 

ledning vid utgången av 2017. 

 Hur säkerställer vi att LTHs utbildningar är kvalitetssäkrade och 

relevanta. Ledning och LGGU planerar inspirationsresa till Sheffield 

i september. 

 Implementeringen av en ny kommunikationsstrategi. Hur visar vi att 

LTH är relevant för att lösa de stora samhällsutmaningarna?  

 Slutföra omorganisationen och utvecklingen av 

kansliorganisationen. 

 Inlett ett initiativ att utveckla LTHs verksamhet runt drönare. Stort 

intresse inom LTH och LU. TFHS inleder en drönarutbildning under 

Folkuniversitetet den 4 september. 

 

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o 26/6: Avtackning och inspark TLTH. 

o SEMESTER! 

o 17/8: Mottagning nya Master’s studenter. 

o 21/8: Mottagning nya studenter i Lund. 

o 23/8: Mottagning nya studenter Helsingborg. 

o 24/8: Juryn för att utse bästa förslaget i studenttävlingen runt 

Kårhus området möts. Tillkänna görs 18/9. 

o 28/8: Mottagning av studenter inom Livsmedelsteknik. 

o 29/8: Styrelsemöte NanoLund. 

o 30/8: CESAER möte om EU funding i Bryssel. 

o 1/9: Styrgruppsmöte RISE SICS South 

o 1/9: Möte med RISE om samarbete. 

o 1/9: LTH Näringslivsråd 

o 4/9: SLTH 
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o 5/9: Delegation från BEIHANG (Beijing University of 

Aeronautics and Aerospace) dit vi flyttat Kina-programmet 

besöker LTH 

o 6-7/9: Styrelsemöte och möte med International Scientific 

Advisory Board of WASP. 

o 7-8/9: Årsmöte NanoLund med Scientifis Advisory Board. 

o 8/9: Hearing inför valet LTH 11.30-12.30. 

o 11-13/9: deltagande i konferensen ESSCIRC inom eget 

forskningsområde. 

o 15/9: styrelsemöte MobileHeights 

o 15/9: festen LU 350år med förfest på LTH. 

o 20/9: Styrgrupp MBC (Materials Business Center) 

o 20-22/9: deltagande ledarskapskurs HeLP9. 

o 25-27/9: Ledning och LGGU besöker Sheffield University på 

inspirationsresa. 

o 30/9-5/10: Japan resa. Deltagande STS (Science ans 

Technology in Society) Forum, möte professor Kitamori 

Tokyo University, besök Keio university. 

o 6/10: Professorsinstallation. 

o 9/10: styrelsemöte K2 

o 10/10: Viktor skall hålla föredrag på Filosoficirkeln. 

o 13/10: möte inom VRs NT-råds referensgrupp  

o 18-20/10: General Assembly etc för CESAER i Budapest. 

o 24/10: Styrelsemöte WASP 

o 25/10: Styrelemöte LTH 

 

 

Uppdrag 

 Ordförande Forskningsnämnd LTH 

 Styrelseledamot WASP 

 Styrelseordförande NanoLund 

 Styrelsemedlem i Mobile Heights 

 Styrelseledamot i K2 

 Medlem samordningsgruppen MAXIV 

 Board member CESAER 

 Styrelseledamot AFC 

 Styrgruppsmedlem RISE SICS South 

 Styrgruppsmedlem MBC (Material Business Center) 

 Sammankallande ”Brunnshögsgruppen” 

 Medlem i VRs  



Prorektor Annika Mårtensson 
 

Mottagning av nya studenter på LTHs program genomförd 

 Detta sker i samverkan med TLTH och har fungerat utmärkt 
precis som tidigare år.  

 Mottagningen är uppdelad på internationella studenter, 
studenterna vid Campus Lund samt mottagning av studenter 
vid Campus Helsingborg 

 Antalet nya studenter på programmen motsvarar just nu 
(26/8) de planerade talen på de flesta programmen. På vissa 
program har det genomförts reservantagning vilket visar att 
planeringen av överintaget varit för snäv. För 
masterprogrammen finns det fortfarande en del osäkerhet i 
de slutliga antalet studenter.  

 Ett fenomen som leder till en hel del arbete både för 
programplanerare och studievägledare men också för 
studenten själv är att studenter alltmer byter program under 
sin studietid. Detta kan ske inom LTH men också inom LU eller 
från andra högskolor. Varje student måste då få sin egen 
planering om de redan genomgått en del av kurserna (eller 
motsvarande) vid annat program. Detta gäller både sådana 
som antas till årskurs 1 eller sådana som antas till högre 
årskurs.  

 
Grundutbildning 

 Ledningsgrupp Grundutbildning 
o Möte varannan veckar 
o Möten med programledare samt med studierektorer– 

syfte: skapa kontaktytor i organisationen. 

 Kvalitetsramverket som kommer att kunna användas både 
för att se på kvaliteten på befintligt program men också för 
att utveckla programmen har testats och detta arbete 
kommer att ligga grund för arbetet med kvalitet, utvärdering 
och utveckling som kommer att starta i större skala hösten 
2017 för att sedan ske årligen. 

 Arbetsgrupp med uppdrag att se över matematikutbildningen 
vid LTH har startat sitt arbete. Presentation av arbetet ska 
ske i december 2017. 

 Beredning inför budget 2018 avseende fördelning av medel 
till extra resurskrävande delar i kurserna 

 LG GU arbetar också med att se över processer kring 
beredning och beslut med syfte att få bättre underlag och 
mer rationell hantering. Följande arbetsgrupper har startats: 

o Arbetsgrupp med syfte att se över masterprogram, 
processer med antagning, eventuellt utnyttjande av 
kvotgrupper vid antagning 



o Arbetsgrupp för översyn av beredning och beslut 
rörande kursplaner  

 Förbättrad inkludering av internationella miljöinstitutet samt 
TFHS i LTH:s grundutbildningsorganisation.  

 

Forskarutbildning 
 Forskarutbildningsnämnd 

o Möten var fjärde vecka 
o Möten med FUN och studierektorer. 
o Aktuella frågor: hantering av databas 

forskarutbildningskurser, plagiering, 
forskarutbildningsmiljöer, forskarskolor 

 Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande 
arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen utvärderas 
under 2017. En del ämnen inom maskinteknikområdet 
kommer att utvärderas under 2018 och inom kemi-området 
2020. 

 Diskussioner om relevanta områden för utvecklingsprojekt 
och prioriterade frågor. Tre områden som speglar en 
forskarutbildning av god kvalitet kan identifieras: 

o Doktorandernas forskarutbildningsmiljö 
o Handledning (här ligger också doktorandens 

progression och måluppfyllelse) 
o Avhandlingsarbetet 

 Möten med studierektorerna inom forskarutbildningen där 
gemensamma frågeställningar tas.  

 Möten med ansvariga för forskarutbildning vid 
naturvetenskapliga fakulteten, samordning av exempelvis 
hantering av individuella studieplaner, kursdatabaser, 
kvalitetsramverk mm 

 

 
Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald, LTH 
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön. 
Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela 
karriärstegen?  
Genomförande av utvecklingsprogram för yngre forskare kommer att 
gå i gång under hösten.  
Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av 
alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska 
vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna 
vid LTH. Forskningsnämnd och representant för ledningsgruppen för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald har tagit fram 
beslutsunderlag för stöd till nyrekryterade professorer där dessa 
frågor ingår. 



 
 
Uppdrag 

 Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 

 Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  
o Denna genomför just nu en genomlysning av 

fakulteternas forskarutbildningsorganisationer, 
föreskrifter, dokumentation mm med relation till 
forskarutbildningsfrågor. 

 Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 

 Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH 

 Ordförande i Vattenhallens styrelse 

 Ledamot i USVs styrelse 

 Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik, 
NRCF 

 Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 

 Ledamot i KCFPs programråd 

 Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom 
Cesaer 
 

  



Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTHs forskning och hur 

arbete forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTHs nya strategiska 

plan.  

 

Aktuella frågor  

 Swedish Flagship Gathering – FIRS och därmed även LU och 

LTH står bakom en satsning för att få till en nationell samling kring 

MaxIV-ESS-SVS. Chalmers står som huvudsökande i en första 

ansökan till VINNOVA för att förverkliga visionen. Det 

ursprungliga förslaget togs fram av FIRS strategigrupp Smarta 

material där Erik Swietlicki sitter ordförande. 

 Fördelningsmodell: En översyn av LTHs modell för fördelning av 

fakultetens medel för forskning har påbörjats. De från prefekterna 

inkomna förslagen kommer givetvis att beaktas. En helt ny 

fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast 2019. I 

praktiken har en ändring i modellen redan påbörjats i och med 

besluten om utökat startbidrag för externt rekryterade professorer och 

satsningen på nyrekrytering av BUL av underrepresenterat kön som 

kombineras med ett karriärutvecklingsprogram för samtliga BUL. 

 Utvecklingsprojekt: LTHs forskningsnämnd ska initiera och driva 

utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och 

innovation i syfte att förverkliga LTHs nya strategiska plan. Av FN 

prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggning av 

forskningsinfrastruktur” och ”Kartläggning av hur forskningen vid 

LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna”. För båda dessa 

projekt har uppdragsbeskrivningar tagits fram och arbetsgrupper 

startas i september. En först rapport väntas i december. 

 En LTH-gemensam forskningskoordinator som stöd för 

vicerektor forskning och FN börjar 1 september 2017. Anställningen 

är formellt på LU FSI och konteras till 50% på LTH. Medel finns 

reserverade i budget för 2017. Forskningskoordinatorn (Johanna 

Generosi) kommer initialt att bevaka större utlysningar och initiera 

och samordna större ansökningar vid LTH.   

 Forskningsinfrastruktur: Det framstår allt tydligare att de medel 

som står till förfogande för förnyelse av forskningsinfrastruktur är helt 

otillräckliga, såväl lokalt inom LTH och LU som nationellt. Nya 

lösningar kommer att krävas. LTH kommer att fördela betydligt mer 

är de 10 mnkr som utlyst i forskningsinfrastrukturmedel inför 2018, 

men behoven är flerfaldigt större. Enbart NanoLund och Lund Nano 

Lab har ett investeringsbehov i storleksordningen 150 mnkr under de 

närmaste åren enbart för instrument. LTHs utlysning och fördelning 

av infrastrukturmedel sker i nära samverkan med N-fak (20 mnkr) 

som nyligen fattat sitt beslut. Vicerektor för forskning LTH bevakar 

och påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella 

och internationella. Vicerektor för forskning LTH är även med vid 

besluten om fördelning av de LU-övergripande infrastrukturmedel (20 

mnkr). För närvarande pågår en ny behovsinventering att förbereda 



nästa runda av utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer 

(VR RFI). Anslagen är kraftigt begränsade och minst 50% 

medfinansiering krävs från de deltagande universiteten. 

 LINXS (www.linxs.se) kommer att bli mycket ett viktigt instrument 

för att möjliggöra för våra forskare att till fullo dra nytta av MaxIV 

och ESS. LINXS inrättades i juni som en centrumbildning under N-

fak. En kick-off anordnas i Lund 27-29 september. Vicerektor för 

forskning representerar LTH i styrelsen. LINXS erhåller stöd från LU 

centralt under uppstartsfasen. Även LTH, N-fak och Med-fak kommer 

att behöva stödja LINXS med i storleksordningen 2 mnkr vardera per 

år.  

 FIRS (Forsknings- och innovationsrådet Skåne): Vicerektor för 

forskning LTH är ordförande och LUs representant i FIRS 

strategiska arbetsgrupp för ”Smarta material” där även Region 

Skåne, MAH, Max IV och ESS deltar. Förutom Swedish Flagship 

Gathering så är FIRS ett strategiskt viktigt samarbetsorgan på allra 

högsta nivå som LU för närvarande inte utnyttjar maximalt. 

 LUNARC (som numera ligger under LTH och med vicerektor för 

forskning LTH som styrelseordförande) är en del av SNIC; Sveriges 

infrastruktur för datorberäkningar och datalagring som är en nationell 

infrastruktur delvis finansierad av VR. De närmsta åren kommer på 

många sätt att bli avgörande för LUNARCs framtida struktur, 

omfattning, lokalisering och finansieringsmodell. LUNARCs styrelse 

arbetar med en vision för hur LUNARC kan se ut på 5 respektive 10 

års sikt. Viktiga frågor är användarstöd till såväl erfarna som nya 

användare, flytt av LUNARC (och LDC) till Science Village 

Scandinavia, stöd till forskningsinfrastrukturer såsom Max IV och 

bioinformatik. LUNARC kan även bli en viktig aktör för att 

förverkliga den nya policy för lagring och tillgängliggörande av 

forskningsdata som rektor LU förväntas besluta om i november för att 

sedan börja gälla 1 januari 2018. 

 LTHs biblioteksnämnd har nyligen prioriterat prenumerationer av e-

media i enlighet med LTHs nya policy för hantering av e-media. Ett 

förslag till omstrukturering av LTHs nuvarande bibliotek kommer att 

tas fram under hösten. LUs biblioteksstyrelse (där vicerektor för 

forskning representerar LTH) hanterar också frågor kring e-media och 

Open Science. LTH stöder Open Science. 

 LUCRIS kommer att kompletteras med en modul för 

forskningsinfrastruktur som kommer att akriveras under hösten. 

Vicerektor för forskning representerar LTH i den arbetsgrupp som tar 

fram riktlinjer för denna modul. LUCRIS kommer att hjälpa LTH att 

få en bättre översyn över våra forskningsinfrastrukturer. 

 LTHs forskningsnämnd kommer förhoppningsvis att under året 

påbörja en översyn av strukturen för LTHs institutioner och 

avdelningar. Styrelsen informeras löpande. 

 

 

 

http://www.linxs.se/


Ledningsarbete - forskning 
 

Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete 

och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet 

återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 

 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor 

forskning LTH är vice ordförande) 

 LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar) 

 NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka) 

 

 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 

 Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för 

vetenskapliga och tekniska beräkningar. 

 Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material” 

med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att 

bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och 

ESS spelar en viktig roll. 

 Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 

 Ordförande i LTHs biblioteksnämnd. 

 LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 

 Medlem i LUs strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska 

fungera som stöd till Systemägare och Systemförvaltning i 

strategiska frågor kring LUCRIS. Medlem i LUs arbetsgrupp för 

LUCRIS forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH 

representerar fakulteten i båda dessa grupper. 

 Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 

Technology). 

 Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för 

förbränningsprocesser).  

 Medlem SEC programråd (Svenskt elektromobilitets-centrum, 

tidigare SHC). 

 Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 

 Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 

 CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och 

ledningsgrupp. 

  



Vicerektor Samverkan & Innovation  
Charlotta Johnsson 

 
Vicerektor för Samverkan och Innovation driver frågor som berör Samverkan 

och Innovation.  

I flera av de senaste propositioner från regeringen (forskningspropositionen, 

entreprenörskaps-propositionen etc) så finns en ökad betoning på vikten av 

samverkan med det omgivande samhället. Nivån på samverkan kan komma 

att bli en styrparameter för finansiell tilldelning till lärosätena i Sverige. Det 

är således viktigt att LTH kontinuerligt arbetar med samverkansfrågor.  

Innovation och entreprenörskap är viktiga faktorer för nationell ekonomisk 

tillväxt, och teknik utgör ett viktigt inslag i flertalet innovationer idag. 

Egenföretagande är också en vanligare karriärväg för våra alumner. LTH bör 

därför ha en kultur för grundstudenter såväl som för forskare som stimulerar 

och uppmuntrar innovation och entreprenörskap. Det är således viktigt för 

LTH att arbeta kontinuerligt med dessa frågor.  

Ny information, sedan senaste SLTH, är markerat i blått. 

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o Nordtek konferens, Finland, juni 2017  

o Berkeley Method of Entrepreneurship bootcamp, augusti 

2017  

o Global Venture Lab meeting, UC Berkeley, augusti 2017  

o Möten med InnoVision gruppen på LTH 

o Möte med Vice-dekan Medicinska fakuteten 

o LU Innovation Referensgrupp, 28 aug, 2017 

o Flertalet möten med EFL kring executive-utbildning 

o Möten angående LTH OpenDoor 

 Kommande 

o Life Science Innovation Board, meeting sept 6, 2017 

o Individuellt möte med alla prefekter på LTH, aug-sept 

o LTHs näringslivsråde, 1 sept 2017 

o EASE styrelsemöte, 31 aug 

o Ericsson garage invigning, 7 september 

o IKT rådet, 14 sept 

o Möte med LUCE, 5 sept 

 

Aktuella frågor  

 Arbetet med Samverkan och Innovation bedrivs i samklang med 

LTHs nya strategiska plan.  Utvecklingsprojekt har initierats: 
o 



 

 InnoVision 

o Informell grupp med deltagare från flertalet institutioner på 

LTH, fokus på Innovation/Entreprenörskap på LTH. 

o Gruppen diskuterar bl.a. möjligheter till ett MakerSpace alt 

FabLab på LTH, möjliga kurser inom innovation och 

enterprenörskap för grundstudenter såväl som 

forskarstudenter, möjlighet till inspirationssamtal av och med 

LTH alumner som valt en entreprenöriell karriärväg, hemsida 

med tips på kommande innovations- och entreprenörs-event 

samt möjlighet att ge en samlad bild av event och aktiviteter 

som LTH deltagit i.  

 Grundutbildning 

o Samtal med ledningsgruppen för GU beträffande förslag på 

innovation- och entreprenörs-kurser för LTHs studenter. 

Förslag har givits på tre kurser som tillvaratar de drivkrafter 

som finns inom lärarkollegiet på LTH samt samverkar med 

externa aktörer så som Sten K Johnsson Center för 

Entreprenörskap, LU Innovation och Circle.   

 Uppdragsutbildning 

o Arbete med LUCE för att titta på vad LTH ger och kan ge 

vad beträffar uppdragsutbildning inom teknikområdet. Det är 

av största vikt att transparens råder mellan LUCE och LTH 

vad gäller involverad personal, finans, storlek på uppdrag 

etc.   

 Executive utbildning 

o Arbete med EFL (och EHL) för att styra upp hur ett 

samarbete skall se ut beträffande executive-utbildning inom 

teknik/ekonomi området. Det är av största vikt att 

transparens råder mellan EFL och LTH vad gäller involverad 

personal, finans, storlek på uppdrag etc.  Detta samarbete kan 

stärka samverkan mellan LTH och EHL.  

 Flertalet möten med EFL angående executive 

utbildning inom teknik-management området. 

 Samtal med UC Berkeley om möjlighet till besök på 

”Innovation Leadership Week”, en internationell 

executive kurs med inriktning på 

innovationsledarskap.  

 Strategiska avtal på LU nivå 

o Detta arbete görs ihop med LU och tittar på vilka strategiska 

avtal som är lämpliga att ha på LU nivå. Idag finns avtal med 

bl.a. Ericsson och avtal med Saab är under framtagning. I 

båda avtalen är LTH en viktig part. För att komma i 

beaktande för ett strategiskt avtal så bör tre villkor vara 

uppfyllda; det bör finnas ett pågående samarbete mellan 

företaget och LU, fler än en fakultet bör vara involverad i 

samarbetet, samt att avtalet måste vårdas. 



 Strategiska avtal på LTH nivå 

o Arbete för att titta på vilka strategiska avtal som kan vara 

lämpliga att ha på LTH nivå. För att komma i beaktande så 

bör tre villkor vara uppfyllda; det bör finnas ett pågående 

samarbete mellan företaget och LTH, fler än en institution 

bör vara involverad i samarbetet, samt att avtalet måste 

vårdas. 

 En LTH grupp med representanter ifrån flertalet 

institutioner med fokus på E.ON 

 OpenDoor 

o Initiativ att öppna LTH labben för extern användning av 

företag och organisationer. Initiativet är färdigt att lanseras så 

snart ett par juridiska aspekter har retts ut.  

 Möte  med LTHs OpenDoor group. Möte med jurist 

Carl Petersson.  

 Nästa möte inplanerat till 13 sept 

 Samverkansinitiativ med företag 

o Science and Innovation talks (Tetrapak och Alfa Laval) och 

skräddarsydd besöksrunda för företag (NovoNordisk) är 

exempel på två aktiveter som vi har idag. 

o Detta arbete görs delvis ihop med LU Externa relationer.  

 Samtal med Alfa Laval pågår 

 Samtal med NovoNordisk pågår 

 Synlighet och marknadsföring 

o Det är viktigt att LTH syns inom området Samverkan och 

Innovation. Arbete pågår tillsammans med LTHs 

kommunikationsavdelning. Ett aktuellt exempel är att öka 

LTHs synlighet beträffande innovation gentemot IVA 

(ingenjörsvetenskapsakademin).   

 Kontaktvägar mellan LTH  och IVA har etablerats 

 Förslag från LTH till IVAs års-sammanfattning har 

skickats in. 

 Omvärldsbevakning 

o Arbete pågår med att lista de främsta universiteten inom 

fältet Samverkan samt inom fältet Innovation och 

Entreprenörskap, detta för att få inspiration och ev skapa 

samarbeten. 

 Lista: Singapore, UC Berkeley, Stanford, Aalto 

Ledningsarbete – samverkan och innovation 
Som vicerektor med ansvar för samverkan och innovation deltar jag i LTHs 

ledningsarbete och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer 

regelbundet återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor samverkan och innovation 

LTH deltar) 

 LTHs informella InnoVisions-grupp (ca en gång per månad) 

 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka) 



 LTHs näringslivsråd (ca två gånger per termin) 

 LUs samverkansråd 

 Samverkansrådet Medicon Village  

 LU Innovations referensgrupp (möte ca 2 gånger per termin) 

 Committment Skåne (grupp som leds av Arbetsförmedlingen och där 

LTH samt regionala företag ingår, träffar ca 2 gång per termin).  

 Regelbundna träffar med LU’s vice rektor för Samverkan och 

Innovation (Bo Ahren) (ca 3 gånger per termin) 

 Regelbundna träffar med nyckelpersoner inom LU (LU Innovation, 

LUCE, EFL, LU Externa Relationer, Sten K Johnsson Center för 

Entreprenörskap, etc). 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning

 Samverkansrådet Medicon Village 

 Samverkansrådet LU 

 Referensgruppen LU Innovation 

 Ledamot Forskningsnämnden 

 Committment Skåne 

 LTHs näringslivsråd 

 Life Science Innovation Board 

 EASE styrelse (Embedded Applications Software Engineering) 

 IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)  

  



Vicerektor Internationellt Per Warfvinge 
 
Nätverk och samarbeten: 

 CESAER är en organisation för Europas ledande tekniska 

högskolor/fakulteter, och inom CESAER finns arbetsgrupper för 

forskningsfinansiering, forskningsetik, benchmarking, utbildning, 

open science och andra högaktuella frågor. CESAER har stor 

potential att bli en viktig lobbygrupp i Bryssel, och därför finns 

planer på att kraftigt utöka organisationens personalstyrka. LTH är 

positivt till förstärkningen, men värnar samtidigt om medlemmarnas 

inflytande och engagemang. Vid årsmötet i oktober avgörs frågan. 

Universiteten i Graz, Sheffield och Stuttgart – som alla samarbetar 

med LTH på något sätt – tycks bli nya medlemmar.  

 LTH ansvarar för nätverket Magalhães (Europa-Latinamerika) och 

förberedelserna för årsmötet i Kràkow är i full gång. Ny medlem blir 

Monterrey Tech. Säkerhetsläget kring Monterrey har förbättrats de 

senaste åren och Monterrey Tech blir en stark, kompetent och 

engagerad partner i nätverket. 

 Nätverket T.I.M.E., som samlar ungefär samma universitet som 

CESAER kring utbildningssamarbete, kommer skifta fokus från 

dubbelexamina till en globaliseringsagenda. I första hand vill 

T.I.M.E. bidra till utvecklingen i Afrika.  

 

Studentutbyte: 

 LTH har i augusti tagit emot cirka 300 utbytesstudenter från 32 

länder. Tyvärr är bostadssituationen väldigt besvärlig, främst för att 

den enhet inom LU som ansvarar för bostäderna inte kunnat 

tillhandahålla tillräckligt många rum. LTH kommer noga följa upp 

hur detta har slagit på våra utbyten, och driver frågan hårt på LU-

nivå. 

 I maj/juni tog LTH emot 25 studenter från University of British 

Columbia, University of Toronto samt University of Michigan för 

Undergraduate Summer Research Projects. Som vanligt var detta 

mycket uppskattat, såväl från studenternas som från institutionernas 

håll. Inför försommaren 2018 vill vi utöka antalet projekt, men för 

att det ska kunna ske måste fler institutioner engagera sig.  

 30% av de svenska nybörjarna på LTH/Lund anger möjligheterna till 

utbytesstudier som ett huvudargument för att de valt LTH. 

 Intresset för LTH:s Kinainriktning ökar. Tjugotre studenter (främst 

på Datateknik) inleder Kinainriktningen denna höst (i årskurs 2), för 

att därefter läsa en termin i Kina hösten 2019.  

 LTH:s sommarskola i Xiamen har varit igång sedan 2007, och har 

nu fått pris av Xiamen University för bästa 

internationaliseringsinitiativ. Stort tack riktas till Linus Zhang och 

Rolf Larsson på TVRL!  



 

Masterprogrammen: 

 Som framgått av tidigare rapportering har söktrycket på LTH:s 

masterprogram ökat, inte minst från avgiftsskyldiga studenter. 

Tyvärr har många, högt kvalificerade, studenter fått problem med att 

få uppehållstillstånd. LTH driver frågan inom LU, och 

problematiken har sipprat upp till såväl GD-nivå på 

Migrationsverket som till Regeringen. Mer detaljer presenteras på 

styrelsemötet. 

 En enkät bland LTH:s masterstudenter visar att: 

– 90% skulle rekommendera programmet till andra. 

– Över 80% anser att programmet motsvarar förväntningarna. 

– Huvudkonkurrenter är KTH, Chalmers och Danmarks 

konstakademi. 

– LU:s rykte, programmets rykte och anställningsbarheten är 

viktigaste faktorer för att välja LTH. 

 

Forskning och forskarutbildning: 

 En arbetsgrupp ser frågan om dubbla och gemensamma examina 

inom forskarutbildningen och avrapporterar till FUN i mitten av 

hösten.   

 ACCESS är ett projekt för att utveckla forskningssamarbetet mellan 

Sverige och Chile. LU driver tillsammans med Uppsala universitet 

projektet från svensk sida. Det första seminariet hölls 17-18 augusti i 

Lund med 140 deltagare, varav ett tiotal från LTH. Projektet har 

stort stöd från såväl regeringsnivå som från forskningsfinansiärer. 

 

Övrigt: 

 Under 2016/2017 genomförde Stockholms, Lunds, Uppsala och 

Göteborgs universitet en benchmarking av 

internationaliseringsarbetet. Projektet resulterade för LU:s del i ett 

tiotal projektidéer, och de viktigaste av dessa kommer nu att 

genomföras under ledning av personal från LTH. 

 

Besök: 

14-18/8  Isabelle Geier, TU Berlin, Berlin (Erasmus+ staff exchange) 

16/8 Vicedekan James McPhee, Universidad de Chile, Santiago. 

23/8 Georgia Baker, University of Queensland, Brisbane 

23/8 Lydia Droegemeuller, Universidad Técnica Federico Santa 

María, Valparaiso. 

5/9 Stor delegation från Beijing University of Aeronautics and 

Aerospace, Beijing. 
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utbildningsprogram, Christina Åkerman. 
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Maria Bajuk. 
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BESLUTSFÖRSLAG 

2017-09-04 

SLTH 

Diarienummer:  

U 2017/372 

Anhållan om inrättande av masterprogram i produktrealisering 

Bakgrund 

Ett förslag har inkommit till LTH:s ledningsgrupp för grundutbildning (LG GU) om att inrätta ett nytt 

internationellt masterprogram i produktrealisering (engelsk titel: Production and Materials 

Engineering). Förslaget har behandlats i LG GU och därefter har LTH:s presidium beslutat att gå 

vidare till LTH:s styrelse (bilaga 1). I texten nedan samt i bilagorna beskrivs såväl det föreslagna 

programmet som processen för inrättande. 

 

Kortfattad beskrivning av programmet 

Den föreslagna utbildningen är upplagd som ett tvåårigt program på avancerad nivå som leder till en 

teknologie masterexamen och riktar sig till internationella studenter. Det finns en mer detaljerad 

beskrivning av programmet i det inkomna förslaget (bilaga 2). Vissa justeringar har därefter har gjorts 

angående uppskattning av till exempel antal studenter och antal nya kurser (se bilaga 1). 

Programmet sammanfaller till stor del med en specialisering med samma namn som ingår i 

civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Det innebär att programmet till största del kommer att 

bygga på existerande kurser och lärarresurser. LG GU har därmed bedömt att programmets har en 

genomtänkt profil med en god forskningsanknytning. Arbetsmarknaden bedöms vara god både 

nationellt och internationellt för studenter som utexamineras från denna utbildning. Baserat på en 

jämförelse med likvärdiga utbildningar på andra svenska lärosäten och information från universitetets 

och fakultetens internationella avdelningar bedöms programmet ha goda möjligheter att kunna 

attrahera internationella studenter. 

 

Ansvarsförhållande och process 

I enlighet med LTH:s arbetsordning och Lunds universitets regelverk fattar Lunds universitets 

utbildningsnämnd beslut om inrättande av nya utbildningsprogram (på delegation från Lunds 

universitets rektor) efter anhållan från fakultetsstyrelsen. 

Fakulteten ska bedöma att programmet passar i dess forsknings- och utbildningsprofil, att det finns en 

god arbetsmarknad och goda förutsättningar att rekrytera och hantera internationella studenter. I 

enlighet med Lunds universitets riktlinjer ska fakulteten dessutom genomföra en validering (även 

kallad ”inrättandeprövning”). I valideringen värderar en extern bedömargrupp programmets 

förutsättningar att bedrivas med god kvalitet baserat på ett skriftligt valideringsunderlag och ett 

platsbesök. Programmets förutsättningar bedöms enligt sex kriterieområden (grunden för programmet, 

mål och innehåll, programmets struktur, lärare, resurser, uppföljning och utvärdering) och värderas 

som antingen tillfredsställande eller otillfredsställande med avseende på respektive kriterieområde. 
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I bilaga 3 presenteras LTH:s handläggningsordning för förslag till och ansökan om inrättande av 

utbildningsprogram samt hur olika roller bidrar till fakultetens beslut. Sammanfattningsvis behandlar 

LG GU inkommande förslag på nya utbildningar genom att studera underlaget, begära in 

kompletteringar och därefter ta ställning till förslaget baserat på LG GU:s praxis för förslag till nya 

masterprogram (bilaga 4). LTH:s presidium fattar därefter beslut huruvida LTH:s ledning ställer sig 

bakom förslaget och därmed ska gå vidare för beslut i LTH:s styrelse. 

Om styrelsen beslutar att gå vidare, ges LG GU i uppdrag att utse en intern arbetsgrupp och en extern 

bedömargrupp för en validering av programmet. I det fall valideringen visar att programmet bedöms 

ha förutsättningar att bedrivas med god kvalitet, anhåller LG GU om inrättande i universitetets 

utbildningsnämnd på styrelsens uppdrag. LTH:s rektor och styrelse informeras även om utfallet av 

valideringen. Om utbildningsnämnden beslutar att inrätta programmet, kommer det ingå i fakultetens 

utbildningsutbud. 

 

Beslutsförslag 

Förslagsvis formuleras ett beslut från LTH:s styrelse enligt följande: 

LTH:s styrelse har tagit emot ett förslag angående ett nytt masterprogram i produktrealisering. LTH:s 

styrelse bedömer att programmet stämmer med LTH:s forsknings- och utbildningsprofil och är 

motiverat i förhållande till arbetsmarknadens behov av utexaminerade med denna utbildning. Vidare 

bedöms att programmet har möjlighet att genomföras på engelska och goda möjligheter att rekrytera 

internationella studenter.  

LTH:s styrelse ger därför LG GU i uppdrag att genomföra en validering av utbildningen i enlighet 

med Lunds universitets och LTH:s riktlinjer. I det fall programmet bedöms ha tillfredsställande 

förutsättningar att bedrivas med god kvalitet i enlighet med valideringens samtliga kriterieområden, 

ger LTH:s styrelse LG GU i uppdrag att anhålla om inrättande i Lunds universitets utbildningsnämnd. 

 

Bilagor 

1. Rektorsbeslut baserat på LG GU:s yttrande om förslag till nytt mastersprogram 

2. Inkommande förslag angående masterprogram i produktrealisering 

3. LTH:s handläggningsordning vid förslag till och ansökan om inrättande av nya 

utbildningsprogram 

4. Praxis för LG GU:s ställningstagande till förslag på nya masterutbildningar 
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Ledningsgruppen för 
grundutbildning (LG GU) 
 

YTTRANDE 
2017-06-16 
 

LTH:s rektor 

Yttrande angående förslag till ny mastersutbildning i Produktrealisering 

Ett förslag har inkommit från avdelningen för Industriell produktion om att inrätta en ny 
mastersutbildning i Produktrealisering (engelsk titel Products and Materials Engineering) vid LTH. I 
det aktuella dokumentet sammanställs LG GU:s yttrande i enlighet med LTH:s handläggningsordning 
för inrättande av utbildningar (Dnr U 2017/226). Underlag för LG GU:s yttrande har varit: 
förslagsställarens underlag, en muntlig presentation från förslagsställaren, efterfrågade 
kompletteringar samt ett yttrande från programledningen i maskinteknik. Dessutom har Internationella 
avdelningen vid LTH och Externa relationer vid Lunds universitet konsulterats angående intresset för 
ämnet hos internationella studenter. 

  

Programförslagets förhållande till universitetets och områdets forsknings- och 
utbildningsprofil 

Den föreslagna utbildningen kompletterar LTH:s civilingenjörsutbildning i maskinteknik och liknar, 
till stor del dess specialisering i produktrealisering, vilket innebär att kurser i hög grad kan 
återanvändas. Förslagsställaren ser också att programmet kompletterar LTH:s utbud av 
masterutbildningar, till exempel masterutbildningen i Logistik och styrning av försörjningskedjor.  

Programmet planeras utgå i första hand på kurser från avdelningen för industriell produktion inom 
institutionen för maskinteknologi, men även från institutionerna teknisk ekonomi och logistik, 
reglerteknik samt avdelningen för produktutveckling inom designvetenskaper. 

Utbildningen baseras delvis på forskning inom ett av Lunds universitets strategiska 
forskningsområden Sustainable Production Initiative. 

 

Arbetsmarknadens behov av examinerade med denna utbildning 

Det finns, enligt förslagsställaren, ett stort behov av utexaminerade med denna utbildning såväl i 
Sverige som internationellt. Det senare understöds av Bruegel Blueprint on manufacturing future of 
EU som anger att behovet för anställda inom produktionsområdet förväntas öka i EU, Nordamerika 
och länder i Sydostasien.  
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Ekonomiska och infrastrukturmässiga konsekvenser vid ett eventuellt inrättande av 
programmet  

Ekonomiska konsekvenser från institutionens perspektiv 

En del resurser krävs för att initiera programmet och översätta kurser till engelska. För övrigt ska 
programmet likna specialiseringen produktrealisering för M-studenter och en hel del samläsning 
möjliggörs. Från institutionens perspektiv innebär det att nya mastersstudenter kompenserar för att 
färre studenter från M-programmet läser på motsvarande specialisering. 

 
Ekonomiska konsekvenser från LTH:s perspektiv 

För att inte påverka överproduktionen bör antagning till ett nytt program kompenseras med minskad 
antagning på en eller flera andra utbildningar. LG GU är medveten om problemställningen men har i 
det aktuella läget inte tagit ställning till hur LTH:s utbildningsplatser kommer att fördelas. Beslut om 
detta fattas vid ett senare tillfälle. 

Förslagsställaren har antagit att mellan 15-30 studenter kan beredas plats till utbildningen och att 
hälften av studenterna är betalande. På motsvarande utbildning på Chalmers och KTH är andelen 
betalande studenter cirka 30% LTH:s övriga masterutbildningar har i dagsläget ungefär en tredjedel 
betalande studenter. Därför har LG GU gjort ett antagande att antal studenter som antas till 
utbildningen efter eventuellt inrättande kommer att vara cirka 15-20 med cirka en tredjedel betalande 
studenter. 

Programmet bygger på kurser som redan idag ges för civilingenjörsstudenter i maskinteknik. I 
underlaget från förslagsställaren föreslås att en ny obligatorisk kurs och en ny valfri kurs skapas för 
programmet (den senare är förhandlingsbar). Då utrymmet för att skapa nya kurser inom LTH är litet 
är LG GU:s åsikt att det maximalt får skapas en ny kurs för utbildningen som utöver denna ska baseras 
på existerande kurser vid LTH. 

Såväl validering som administration av ett nytt utbildningsprogram, kommer att kräva resurser från 
utbildningsenheten vid LTH:s kansli. Biträdande kanslichef/utbildningschef ska därför, enligt 
handläggningsordningen, tillstyrka att det finns resurser inom kansliets utbildningsenhet vid ett 
eventuellt beslut om att gå vidare. 

 

Avvecklingsperiod, då beslut om mer omfattande revidering eller nedläggning av programmet 
fattas. 

I det fall som programmet avvecklas i sin nuvarande form, det vill säga att antagningen stoppas till 
programmet, kommer det att dröja cirka två år för de studenter som finns i systemet att avsluta sina 
studier. De studenter som eventuellt inte avslutat studierna inom denna tidsram, kommer fortfarande 
att kunna läsa de kurser som fortfarande ges på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik. 

 

Förutsättningarna att bedriva utbildningen på engelska respektive att rekrytera internationella 
studenter 

Bedriva utbildningen på engelska 

Ett flertal av de ingående kurserna ges på engelska redan idag och de övriga kommer att översättas vid 
ett eventuellt inrättande. 
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Rekrytera studenter 

Underlaget från förslagsställaren visar att det finns ett intresse för liknande program som ges på 
Chalmers och KTH. Chalmers tog 2016 in 62 studenter varav 20 betalande. KTH tog in 41 
internationella studenter och 13 av dem var betalande. 

Det är en bild som också bekräftas i dialog med Internationella avdelningen samt Externa relationer. 
Externa relationers analys visar att motsvarande program får många sökande vid Chalmers och KTH 
men tillhör inte de allra högst rankade i popularitet. För Chalmers var programmet det 18:e mest 
populära (av ungefär 45), baserat på antalet förstahandssökande. För KTH var motsvarande ranking 16 
av 55 år 2016. 

Programmet konkurrerar inte med någon annan utbildning på LTH eller Lunds universitet, då den 
riktar till en specifik målgrupp som inte adresserats tidigare. 

Externa Relationer anger också att valet av programnamn är mycket viktigt för marknadsföring. 
Programmets fokus bör synas i namnet (till exempel sustainable, environmental, clean) och följande 
områden är mycket attraktiva i marknadsföring: sustainable energy, computer science, project 
management, mechatronics, robotics & control, mechanical engineering. LG GU ger förslagsställaren 
i uppdrag att ta ställning till utbildningens namn en gång till i samband med en eventuellt kommande 
validering. 

Enligt förslaget ska de studenter man riktar sig till ska ha en kandidat i mechanical engineering, 
manufacturing engineering eller product and production technology och att studenterna ska ha 
kunskap i produktionsmetoder eller processning av metall. I ett valideringsunderlag kommer 
förkunskapskraven formuleras tydligare. 

 

LG GU:s motivering till varför det föreslagna programmet bör ingå/inte 
ingå i LTH:s utbildningsutbud. 
LG GU finner att det föreslagna programmet möter den praxis som LG GU har avseende nya 
mastersprogram. LG GU ser att programmet vilar på en god vetenskaplig grund och att det möter 
samhällets behov på utexaminerade inom det aktuella området. Rekryteringsanalysen pekar på att detta 
är en utbildning som har goda förutsättningar att rekrytera internationella studenter. 

LG GU rekommenderar därför att förslaget går vidare för inrättande enligt LTH:s 
handläggningsordning. 

 

 



 

 

 

International MSc Program in Production and Materials Engineering 

 

Proposed by 

Department of Mechanical Engineering, LTH 

 

 

Highlight of the proposed program 

Name in English: Master Program in Production and Materials Engineering 
Name in Swedish: Masterprogram i Produktrealisering 
Degree awarded in English: Master of Science (120 credits) 
Degree awarded in Swedish: Teknologie Masterexamen (120 hp) 
Scope: 120 higher education credits, these 120 credits include: 
 60 credits of compulsory courses, 
 30 credits of elective-compulsory/optional courses, and 
 30 credits based on an independent master thesis project with focus on Production and 

Materials Engineering 

Main field of study: Production and Materials Engineering 
Main field of study (Swedish huvudområde): Produktrealisering 
Length: The program will consist of 2 years of full-time studies 
Location: Lund University, Faculty of Engineering. It will be based at Division of Production 
and Materials Engineering at the Department of Mechanical Engineering. 
Language: English 
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Introduction 

The Department of Mechanical Engineering proposes a new program leading to the degree 
Master of Science (MSc) in Production and Materials Engineering. The Master of Science 
degree is designed to prepare students for careers in industry by complementing production and 
materials engineering courses that emphasizes elements of manufacturing processes, materials, 
industrial automation, production economics and management. 

Program objectives 

The proposed new program is focused on providing students with comprehensive knowledge 
as well as pragmatic skills and abilities in production and materials engineering, in order for 
them to solving cross-functional and interdisciplinary problems, which is common in 
contemporary product development and production engineering, with a systemic and holistic 
approach.  

The objectives of the program is to develop the future professionals in production engineering 
in general by providing them with deep theoretical knowledge combined with hands-on 
practical experience. It should prepare the students, and develop essential professional skills, 
for their excellent career in production and materials engineering.  

Program structure 

The program is a multidisciplinary approach to the areas of materials, manufacturing processes, 
industrial automation, production systems, production operation and management. It should 
bring a holistic perspective, as well as functional skills. The courses and master’s thesis work 
are planned to include relevant and contemporary issues within the field in order to fulfill the 
aim and learning objectives. The program will make use of a majority of the courses in the 
ongoing specialization in Production and Materials Engineering at LTH. A major part of these 
courses are given by the Division of Production and Materials Engineering (DPME). Other 
departments to be involved in the Master program are Industrial Management and Logistics 
(IML), Automatic Control and Product development (PU). 

The master’s course is structured into three different tracks, aimed at training three different 
professionals: 

 Manufacturing processes 
 Automation and product realization 
 Production operation 

 
The objective in designing the master program was to use existing courses at LTH, especially 
those in production engineering. Three new courses are proposed to both deepening and 
broadening the scope in relation to the existing courses. The structure of the program provides 
a common first year with a range of learning experiences to gain specific knowledge in 
production and materials engineering and related subjects, which also extends students’ 
knowledge of the subjects covered during the undergraduate course. The second year’s courses 
are mainly devoted to specific topics regarding the production engineering, so that future 
graduates are able to work at high level in the various fields of production engineering. The 
program ends with a Master thesis, supervised from one of the three professionals. 



Figure 1 shows the prospective structure of the program. Table 1 and 2 show compulsory 
elective courses for the program respectively.  

 
Figure 1: Prospective structure of the program 

 
Courses for proposed program 

 
Table 1. List of compulsory courses 
Code Course name Credits In Eng. New Track Dept. 
MMT012 Fundamentals of Manuf. Processes 7.5 ECTS    DPME 
MMT031 Production technology – I 7.5 ECTS    DPME 
MMTN45 Production system – I 7.5 ECTS    DPME 
MMT160 CAD/CAM/CAE  7.5 ECTS    DPME 
MMTN10 Global product realization 7.5 ECTS    DPME 
FKM070 Advanced material technology 7.5 ECTS X   DPME 
MMTN05 Production system – II 7.5 ECTS    DPME 
MMT220 Metal cutting - Advanced 7.5 ECTS X  1 DPME 
MION10 Production management                 7.5 ECTS X  3 IML 
MIE080 Industrial automation      7.5 ECTS X  2 IEA 
MMKF15 Applied robotics                              7.5 ECTS X  2 PU 
MION40 Simulat. of industrial processes 7.5 ECTS X  3 IML 
MMTxxx Production technology – II                7.5 ECTS  X 1 DPME 

   
 
 
 



Table 2. List of elective courses  
Code Course name Credits In Eng. New Dept. 
MMTxxx CAD/CAM advanced 7.5 ECTS X X DPME 
MION0 Quality control 7.5 ECTS X  IML 
MMKN11 Design for manufacturing 7.5 ECTS X  PU 
MION10 Production management 7.5 ECTS X  IML 
MMT015 Materials selection 7.5 ECTS X  DPME 
MMTN01 Industrial project 7.5 ECTS X  DPME 
MMT125 Applied FEM 7.5 ECTS X  DPME 
MMT115 Industrial purchase 7.5 ECTS X  IML 
MMTF15 Workshop practice 7.5 ECTS X  DPME 
MMTxxx Simulation manufacturing processes 7.5 ECTS X X DPME 

 
Employment outlook 

The profession of production and materials engineering covers broad areas and is continuously 
growing. With the globalization of production, the need for production engineering solutions 
increases, both in the Sweden and internationally. According to Bruegel Blueprint on 
manufacturing future of EU, there is stable growth for employment opportunities in industrial 
production and closely-related field from 2010 to 2030 in EU, North American and Far East 
countries. Meanwhile competitive pressure, advancing technology and development of new 
materials will also force industrial companies to continuously improve and optimize the existing 
production technologies for their products in order to be more competitive in terms of cost 
efficiency and environmentally friend, which will create more opportunities for the people with 
professions in production engineering. The students graduating within the program will have a 
very interesting and broad job market. They can find employment in diverse functional areas 
all around the world, such as production, product design, production maintenance, sales and 
operations planning, services providers, and consultancy. Proposed MSc program in Production 
and Materials Engineering will prepare our students to compete for these engineering jobs in 
coming decades.  

Potential students 

This program will recruit students from several different educational backgrounds. The aim is 
also to recruit students from world-wide. Focus will be on students from outside of EU countries 
that will pay a course fee. The potential source of students is also indicated by the information 
from both international student office and the teachers who are responsible for the courses 
related to production engineering, who are frequently requested by the students from other 
countries regarding the possibility of joining the program of production engineering.  

Resources 

The Production and Materials Engineering core courses are already being taught within the 
Department of Mechanical Engineering by existing ME faculty members. Current ME faculty 
members who will involve in the program are listed in Table 3. 

Laboratories for the courses and master thesis in production and materials engineering, together 
with library and computer resources, and other resources which are necessary for the courses 
and master thesis in the proposed Master program are also already existed in the department. 



        
Table 3: Faculty members involving in the program. 

Name Title 
Jan-Eric Ståhl Professor 
Carin Andersson Professor 
Jinming Zhou Professor 
Dmytro Orlov Professor 
Mats Andersson Associated Professor 
Aylin Ahadi Associated Professor 
Volodymyr Bushlya Associated Professor 
Lanny Kirkhorn Assistant Professor 
Fredrik Schultheiss Assistant Professor 
Kenneth Frogner Assistant Professor 
Hans Walter Lecture 
Mathias Agmell Post Doc 
Oleksandr Gutnichenko Post Doc 
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Mats Andersson 





LTHs handläggningsordning vid förslag till och ansökan om inrättande av nya 
utbildningsprogram 
 

Alla nya utbildningsprogram inom Lunds universitet ska inrättas av universitetets utbildningsnämnd 
efter anhållan från fakultetens styrelse. Inrättandet ska föregås av en validering enligt en 
universitetsgemensam metod med syfte att avgöra om förutsättningarna för utbildningen är tillräckliga 
samt håller en hög nationell och internationell standard. 

Handläggningsordningen nedan beskriver hur LTH hanterar förslag till och inrättande av nya 
utbildningsprogram på LTH. 

Förslag till nytt utbildningsprogram 

1. Underlag till förslag om nytt utbildningsprogram skickas till Ledningsgruppen för 
grundutbildning (LG GU) minst två år före planerad utbildningsstart. Underlaget ska innehålla 
följande beskrivning 

Programmets forsknings- och utbildningsprofil 

• En beskrivning av programmet, dess inriktning och eventuell motsvarighet inom 
Lunds universitet eller vid andra svenska och utländska universitet och högskolor. 
Konkurrerar det föreslagna programmet med något annat program inom LTH eller 
Lunds universitet? 

• En schematisk beskrivning av programmets struktur, hur det anknyter till andra 
utbildningar och eventuell påverkan på kursutbudet, till exempel behov nya kurser. 

• Kortfattad beskrivning av den forskning eller det konstnärliga utvecklingsarbete som 
programmet knyter an till 

• För program med examen på avancerad nivå beskrivs kortfattat hur programmet 
anknyter till en eller flera forskarutbildningsmiljöer, till exempel via examensarbeten. 

Arbetsmarknad 

• En bedömning av arbetsmarknadsbehovet för de examinerade 
• En kortfattad reflektion över möjlighet till aktiviteter som kan stärka 

arbetsmarknadsanknytningen under utbildningens gång, till exempel studiebesök, 
externa projektarbeten och kontakter för industriförlagda examensarbeten. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

• En beskrivning av ekonomiska och infrastrukturmässiga konsekvenser vid ett 
införande av programmet 

• En uppskattning av antal studenter som kan och bör antas till programmet. För 
program som riktar sig till den internationella marknaden bör en uppskattning av 
möjligheten att rekrytera betalande studenter göras. 

Rekrytering 

• Vilket namn på utbildningen (på svenska och engelska) ska användas för att 
synliggöra utbildningen på bästa sätt 

• Beskrivning av målgrupper av sökande som programmet riktar sig till och en 
kortfattad reflektion över vilka förkunskaper som kan vara relevanta. 

• För program som riktar sig till internationella studenter, beskriv förutsättningar att 
bedriva utbildningen på engelska. 
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Yttrande från programledning 

Den programledning, som det föreslagna programmet ämnesmässigt bör tillhöra i det fall det 
inrättas, ska yttra sig om programmets förhållande till övriga program inom 
programledningens ansvar och eventuella konsekvenser vid ett inrättande från 
programledningens perspektiv. 
 

Yttrande från institution 

Den eller de institutioner som närmast berörs av förslaget ska yttra sig om att det finns 
resurser på institutionen för att såväl ingå i ett valideringsprojekt som att driva programmet 
efter ett eventuellt inrättande. För mastersprogram innebär det senare bland annat att en 
masterföreståndare utses som ansvarar för samordning av programmet, vid ett eventuellt 
inrättande. 
 

Ta ställning till förslag om nytt utbildningsprogram 

2. Baserat på förslaget, gör LG GU en analys och ger sina rekommendationer rörande det 
föreslagna programmet i ett yttrande till rektor LTH. Yttrandet ska innehålla uppgifter om: 

a. Programförslagets förhållande till universitetets och områdets forsknings- och 
utbildningsprofil 

b. Arbetsmarknadens behov av examinerade med denna utbildning 
c. De ekonomiska och infrastrukturmässiga konsekvenser programmet medför.  
d. Avvecklingsperiod, då beslut om mer omfattande revidering eller nedläggning av 

programmet fattas. 
e. Förutsättningarna att bedriva utbildningen på engelska respektive att rekrytera 

internationella studenter 
f. Ledningsgruppens för grundutbildning motivering till varför det föreslagna 

programmet bör ingå / inte ingå i LTHs utbildningsutbud. 
 
Inför yttrandet kan LG GU begära in kompletterande uppgifter från förslagsställare men också 
från andra delar av verksamheten. Till exempel kan en omvärldsanalys avseende intresset hos 
sökande studenter samt arbetsmarknaden användas som underlag. Dessutom ska biträdande 
kanslichef/utbildningschef LTH yttra sig över konsekvenser, t.ex. personella, för LTHs kansli 
vid inrättande av ett nytt utbildningsprogram. 
 

3. Rektor LTH tar ställning till huruvida förslaget till nytt utbildningsprogram ska gå vidare och 
presenteras för fakultetsstyrelsen. 
 

4. Fakultetsstyrelsen tar ställning till det yttrande som LG GU skrivit med eventuella 
kompletteringar/justeringar från rektor. I samband med detta bör även förslagsställare samt 
områdesansvarig för det område programmet tillhör ges möjlighet att presentera förslaget för 
fakultetsstyrelsen. 
 
I det fall som fakultetsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget beslutas att ge LG GU i 
uppdrag att starta en validering. Om valideringen visar att förutsättningarna för genomförande 
av utbildningen är tillfredsställande i samtliga kriterieområden i valideringen, ges LG GU i 
uppdrag att anhålla om inrättande av programmet i den universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden i enlighet med punkt 10 nedan. 
 



Utse organisation för validering 

5. LG GU utser först en arbetsgrupp och därefter en bedömargrupp (efter förslag från 
arbetsgruppen).  

Arbetsgruppen ska bestå av: 

• En representant för det föreslagna programmet, t.ex. förslagsställare 
• Programplanerare 
• Masterkoordinator eller studievägledare, beroende på typ av program. 

Dessutom utses följande utanför arbetsgruppen: 

• en representant för LG GU med ansvar att hålla kontakt med förslagsställare och 
fakultetsstyrelsen (normalt sett den områdesansvariga för det aktuella området) 

• en handläggare som kontrollerar att samtliga steg i handläggningsordningen följs, 
kommunicerar med avdelningen för Kvalitet och Utvärdering inom Lunds universitet 
och handlägger ärendet (ofta fakultetens kvalitetssamordnare eller motsvarande).  

Biträdande kanslichef/utbildningschef utser programplanerare samt 
masterkoordinator/studievägledare som ska ingå i arbetsgruppen samt säkerställer att 
motsvarande kompetens finns tillgänglig vid ett eventuellt inrättande. 

Uppdraget till arbetsgrupp signeras av såväl ordförande i LG GU som biträdande 
kanslichef/utbildningschef. 
 
Bedömargruppen ska fungera som oberoende bedömare i valideringen av programmet och ska 
bestå av: 

a. Personer med akademisk och pedagogisk kompetens från svenska eller utländska 
universitet och högskolor. För internationella mastersprogram bör det finnas en 
representant från ett utländskt lärosäte 

b. Studenter eller doktorander som bedrivit studier inom området 
c. Yrkesverksamma personer med erfarenhet från det berörda arbetslivet 

Bedömarna får inte vara anställda vid Lunds universitet och student/doktorand ska vara 
oberoende av övriga bedömare. 
 

Validera utbildningen 

6. Arbetsgruppen arbetar fram ett valideringsunderlag enligt Lunds universitets Handledning för 
validering av nya program, fastställd 2008. Kontakt hålls med Kvalitet och Utvärdering under 
arbetet för granskning av underlaget.  
Parallellt med valideringen ska ett nytt huvudområde inrättas i det fall utbildningen leder till 
en generell examen. Dessutom ska ansvariga för studentrekrytering till den aktuella 
utbildningen informeras om att en validering påbörjats. 
 

7. Bedömargruppen bedömer kvaliteten i förutsättningarna för programmet och avger ett 
gemensamt yttrande för vart och ett av de sex kriterieområdena som beskrivs närmare i 
valideringshandledningen. Bedömargruppen ska ges möjlighet att göra platsbesök och att 
intervjua programledning, personal och studenter. 
 

8. I de fall bedömargruppen i någon del bedömt kvaliteten som otillfredsställande eller gjort 
annat påpekande av väsentlig art ska kommentar lämnas av arbetsgruppen och vid behov 
också förslag till åtgärder. 



 
 
 

9. Arbetsgruppen skickar nedanstående handlingar till LG GU: 
 

a. Den dokumentation som bedömargruppen haft som underlag 
b. Bedömargruppens rapport samt 
c. Eventuella kompletteringar, kommentarer och en sammanställning och de åtgärder 

som vidtagits med anledning av bedömargruppens rapport. 

Observera att det ska vara tre separata dokument. Det är viktigt att den dokumentation som 
bedömargruppen haft som underlag för sin bedömning, skickas in i den version som användes av 
bedömargruppen. 

 

Förbereda för beslut om inrättande av utbildning 

10. LG GU tar ställning till valideringsunderlaget inklusive rapporten och eventuella 
kompletteringar. Om bedömargruppen bedömt att förutsättningarna för genomförande av 
utbildningen är tillfredsställande i samtliga kriterieområden, kan LG GU via sin ordförande, 
anhålla om inrättande i den universitetsgemensamma utbildningsnämnden (senast 15 maj). 
Rektor LTH och fakultetsstyrelsen ska informeras om utfallet av valideringen. 
 

Bemanna organisation och förbered systemstöd 

11. I det fall den universitetsgemensamma utbildningsnämnden fattar ett positivt beslut, ska 
organisation och system förberedas så att utbildningen kan ingå i det ordinarie 
utbildningsutbudet vid LTH. 
 

a. Bemanna en programorganisation kring utbildningen d.v.s. 
• Programledare/biträdande programledare eller masterföreståndare (beroende 

på utbildningstyp) 
• Programplanerare 
• Studievägledare eller masterkoordinator (beroende på utbildningstyp) 

 
b. Skapa programkod för utbildningen 

 
c. Lägg upp utbildningen i LubasPP 

 
d. Informera ansvariga för antagning och studentrekrytering vid LTH om beslut 

angående den nya utbildningen. 
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Förslag att inrätta ny masterutbildning i produktrealisering
SLTH 4 SEPTEMBER 2017



• Ett förslag har inkommit till Ledningsgruppen för grundutbildning på LTH att inrätta en ny masterutbildning i 
produktrealisering (Engelsk titel: Production Engineering)

• Enligt arbetsordning vid LTH och Lunds universitet beslutar Lunds universitets utbildningsnämnd om inrättande av 
nya utbildningar efter anhållan från fakulteterna och efter att en validering (inrättandeprövning) med externa 
bedömare genomförts.

• LTH har en process för inrättande som involverar förslagsställare, interna ledningsgrupper, lärare och tjänstemän

Förslag att inrätta ny master i produktrealisering



• LTH:s styrelse har tagit emot ett förslag angående ett nytt masterprogram i produktrealisering. LTH:s styrelse 
bedömer att programmet stämmer med LTH:s forsknings- och utbildningsprofil och är motiverat i förhållande till 
arbetsmarknadens behov av utexaminerade med denna utbildning. Vidare bedöms att programmet har möjlighet att 
genomföras på engelska och goda möjligheter att rekrytera internationella studenter. 

• LTH:s styrelse ger därför LG GU i uppdrag att genomföra en validering av utbildningen i enlighet med Lunds 
universitets och LTH:s riktlinjer. I det fall programmet bedöms ha tillfredsställande förutsättningar att bedrivas med 
god kvalitet i enlighet med valideringens samtliga kriterieområden, ger LTH:s styrelse LG GU i uppdrag att anhålla 
om inrättande i Lunds universitets utbildningsnämnd.

Förslag till beslutsformulering



Background

Background Programme aim Structure Courses Potential students Resources

• Production engineering
► Knowledge of transferring the raw materials into the final products
► Broad areas with combination of manufacturing technology, production automation, 

engineering material and production management

• Strong need for the people with advanced knowledge and professions in production 
engineering in Sweden and worldwide

► Emphasis of sustainable production as well as globalization
► Increasing demands for production engineering solutions from industry

• Production has been put as the strategic area in many countries
► Industry 4.0 by Germany
► Production 2030 by Sweden
► Advanced Manufacturing Initiatives by US
► Made in China 2025 
► Implementation of these programs will create more professions in the area of production and 

will attract more students to study in this area

• Production is also selected as one of strategic research areas (SFO) in Lund University



International students (EU, non-EU)

Others (such as exchange students)

Students in M-programme at LTH with 
specialization in Production Engineering Master thesis

Master thesis
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How is the programme organised ?

Background Structure Courses Potential students ResourcesProgramme aim



• DPME has long tradition in cooperation with industry in both research and education

• Within the programme, there is a close cooperation with industry providing an 
attractive environment both for national and international students as several of the 
collaborating companies operate on the global market.

Background Structure Courses Potential students Resources

Industrial cooperation

Programme aim

• List of industrial company which has close cooperation with DPME

http://www.sandvik.coromant.com/sandvik/0110/Internet/I-Kit1/se02672.nsf
http://legacy.secotools.com/template/secodefault.asp?id=1927



�










Production technology is a hot topic in international research and education. The timing for a new 
Master Programme in the area is perfect. Some major factors support these arguments:

• We are moving into a circular economy, where production and materials technology will be a 
very important issue.

• A sustainable society and industry will put new demands on development of production 
technology, which will increase the interest on education programs in the area.

• Many efforts have been launched recently in order to change and enhance the global production 
systems, e.g. Industry 4.0 in Germany. This will raise a demand for qualified education, 
including digitalization, resource efficient manufacturing etc.

• Sweden has a good international reputation in production and materials technology and the 
established network at the department of partners and global companies will be attractive for 
students. 

Attractiveness of the proposed Master Programme

Background Structure Courses Potential students ResourcesProgramme aim



Employment outlook

Background Structure Courses Potential students Resources

• Globally, there is stable growth for employment opportunities in industrial production 
and closely-related field from 2010 to 2030 according to Bruegel Blueprint on 
manufacturing future of EU.

• Broad job market in diverse areas all around the world, such as production, product 
design, production maintenance, sales and operations planning, services providers, and 
consultancy. 

• More opportunities will be created by industrial companies in order to continuously 
improve and optimize the existing production technologies for their products to face the 
competitive pressure from advancing technology, emerging new materials, cost efficiency 
and environmental regulation. 

Programme aim



Background Structure Courses Potential students ResourcesProgramme aim

Close relationship between research and education

• DPME has traditionally close 
link between its education and 
research activities

• 10 on-going national and EU 
projects with research funding 
over 20 MSEK

Education in 
MS & PhD 

levels

Research & 
development

Innovation & 
technology 

transfer

Activities in 
DPME

[After Ståhl]

Developing course and 
course material with strong 
connection to research on 
sustainable production; Text 
books; nation PhD courses

Integration between 
education and 
innovation (master 
thesis; field study; guest 
lecture)

Integration research 
and innovation; 
Industrial courses and 
seminar; commissioned 
research





Antagning



Program Planeringstal Registrerade Andel kvinnor
Arkitektutbildning 72 72 57%
Brandingenjörsutbildning 49 53 35%
Kandidatutbildning i industridesign 30 30 53%
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 26 50%
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 58 58 60%
Civilingenjörsutbildning i datateknik 112 112 16%
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 58 58 64%
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83 83 20%
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101 101 36%
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 44 46 41%
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 54 54%
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 54 54 52%
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 129 129 22%
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 30 30 37%
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 40 40 73%
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 85 85 29%
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 35 41 22%
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55 55 19%
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 101 102 37%
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25 25 20%
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 25 26 20%
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 65 40%
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 46 46 20%
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik 32 32 9%
Tekniskt basår 64 65 25%
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 30 30 70%

Antagna 2017



Program Planeringstal
1:a 

handssökande 1:a hs/plats
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101 571 5,7
Arkitektutbildning 72 454 6,3
Civilingenjörsutbildning i datateknik 112 247 2,2
Tekniskt basår 64 216 3,4
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 129 210 1,6
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 85 169 2,0
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 101 148 1,5
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 58 110 1,9
Brandingenjörsutbildning 49 108 2,2
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 40 98 2,5
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 95 1,5
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 30 87 2,9
Kandidatutbildning i industridesign 30 86 2,9
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83 82 1,0
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 35 82 2,3
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 58 79 1,4
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 54 79 1,5
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 30 74 2,5
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 46 63 1,4
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55 61 1,1
Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 44 45 1,0
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 44 1,1
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 43 0,8
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25 23 0,9
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med 
automationsteknik 32 21 0,7



Information från nybörjarenkät – Hbg inte inkluderat







Antagning – master 2017

Observera att detta inte är 
slutgiltiga siffror

antagna
andel 

kvinnor osäkra betalande
Masterutbildning i arkitektur 19 63% 0 3
Masterutbildning i bioteknik 23 61% 0 9
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 30 63% 0 8
Masterutbildning i industridesign 30 36% 1 10
Masterutbildning i katastrofriskhantering och 
klimatanpassning 23 65% 0 2
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 26 75% 5 16

Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor
20 30% 0 13

Masterutbildning i system på chips 20 12% 0 16
Masterutbildning i trådlös kommunikation 30 20% 1 20
Masterutbildning i vattenresurshantering 21 47% 2 12

Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader
21 60% 0 6

Totalt 263 9 115









Antal förstahandssökande 
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Antal studenter på program  
observera problem med definition, innehåller osäkerheter

Andel studenter i årskurs 2
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Kvalitet i grundutbildningen



• Ett nationellt system på gång som tydliggjorde lärosätenas egna ansvar 
för kvalitetssäkring

– Beslut om nationellt kvalitetssystem fattades hösten 2016

• Det var inte klart hur Lunds universitet skulle svara mot det nationella 
kravet

– Lunds universitet har tagit fram kvalitetspolicy - på remiss

• LTH hade en ny utbildningsorganisation. Ett system för 
programutvärdering börjat utvecklas som dels var tänkt att möta egna 
krav men framför allt skulle passa den egna organisatoriska strukturen 
och vara kvalitetsutvecklande

– LTH har pilottestat sin modell, varit på remiss och startar upp i liten skala 
under hösten 2017

För ett år sedan



Ansvarsfördelning  som anger att universitet har ett övergripande ansvar 
för kvaliteten i stort men det är fakultetens ansvar att operativt säkerställa 
kvaliteten för enskilda utbildningar och att skapa kvalitetssystem.

Systemet består av ett antal definierade processer
– Inrättandeprövning (tidigare validering)

– Utbildningsutvärdering

– Uppföljning

– Kursutvärdering

Beskrivning av LU:s kvalitetssystem



• Kvalitetskriterier
– Att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och examensmål 

– Att utbildningen utformas, genomförs och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt 

– Att utbildningen sätter studenters lärande i fokus 

– Att utbildningen vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad 
erfarenhet 

– Att undervisande personal har ändamålsenlig ämnesmässig, högskolepedagogisk 
och ämnesdidaktisk kompetens, samt att lärarkapaciteten är tillräcklig 

– Att utbildningen ska vara relevant för studenterna och svara mot samhällets behov 

– Att studenterna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av 
utbildningen 

– Att ändamålsenlig lärandemiljö föreligger 

– Att en kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen sker 

• Övrigt

– Utbildningarna ska ha jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv samt ska ha 
internationella perspektiv

Kvalitetskriterier för en utbildning inom 
Lunds universitet



• Beskrivning av utbildningens utformning

• Beskrivning/belägg för studenternas lärande

• Styrdokument

• Statistik och nyckeltal kan ge indikationer

• Yttre bedömning av underlaget

• Jämförelse med andra lärosäten

Hur visar man att kriterier möts?



• Programportfölj som innehåller beskrivning hur utbildningen är 
utformad så att studenterna når kriterier och mål, belägg för detta samt 
hur ett kontinuerligt förändringsarbete bedrivs

• Portföljen bedöms årligen

⇒Rapport med utvärderarnas bedömning (riktat till programledning och 
ledningsgrupp) vilken ligger till grund för en analys och handlingsplan

• Rullar ut systemet med några fokusområden och kriterier om året. 
Hösten 2017 är det inplanerat att titta på:

– Kommunikation (muntlig/skriftlig/på annat sätt)

– Lagarbete

– Planera och genomföra arbetsuppgifter inom givna ramar

Programutvärdering vid LTH
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Jämställdhet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

An
de

l (
%

)

Läsår

Andel kvinnor (%) som antas till långa program 
(medel, max och min)



Internationalisering
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Struktur på LTHs 5-åriga program

Från SLTH juni
• Säkerställa så att studenterna på bred front varit med i 

utredningen
• Komplettera med ekonomiska konsekvenser
• Redogöra för konsekvenser ur ett organisatoriskt 

perspektiv
• Säkerställa omvärldsanalys med näringslivets behov

Kvaliteten på programmen är oavsett struktur i fokus i 
pågående arbete



Struktur på LTHs 5-åriga program

• Diskussion med studenterna – TLTH,  hur man ska få ett 
bredare underlag från studentgruppen:

– Problem: hur formulera frågeställningar för att få 
relevanta svar. 

Nuläge:
» Studenterna på de 5-åriga programmen får en 

masterexamen. 
» Studenterna kan ta en kandidatexamen vilken de kan 

utnyttja i de fall de vill byta lärosäte. 

• September-oktober



Struktur på LTHs 5-åriga program

Komplettera med ekonomiska konsekvenser
• Intäkter från betalande studenter    - 12 -15 MSEK i dagsläget

• Ökning av antal studenter på masternivå – kan innebära 
minskat antal av studenter på kandidatnivå med tanke på överproduktion och 
fakultetsmedel

• Kostnader för omstrukturering av programmen – LTH 
centralt och institutioner 

• Alla program måste revideras och valideras (både 
kandidatprogram och masterprogram

• Kan förbättra attraktiveten på utbildningarna

• September - oktober



Struktur på LTHs 5-åriga program

Redogöra för konsekvenser ur ett organisatoriskt perspektiv
• Omorganisation av programledningar och koppling till 

institutioner kan krävas
• Programmen kommer att behöva revideras då 

kandidatprogrammen (första 3 åren) och 
masterprogrammen (avslutande 2 år) måste matchas på 
ett annorlunda sätt än i dagsläget

• September - oktober



Struktur på LTHs 5-åriga program

Säkerställa omvärldsanalys med näringslivets behov
• Hur ser omvärlden ut och vilken utformning ger bäst 

möjlighet till samverkan och utbyte med andra 
universitet?

• Näringslivets behov: är främst ingenjörer och arkitekter av 
hög kvalitet, examensformen betyder inte så mycket.





Brett deltagande i högskoleutbildning
ÅSA EKBERG 2017-08-17



Remiss

Regeringskansliet har skickat ut ett förslag på ändring i högskolelagen på remiss 
till lärosäten m.fl. 

1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434)
Nuvarande lydelse
Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Föreslagen lydelse
Högskolorna ska också aktivt främja ett brett deltagande i utbildningen.



Motiv till förändring

• Nationellt och internationellt har breddad rekrytering kommit att inbegripa 
breddat deltagande (widening participation)

• Inte bara rekryteringsåtgärder utan också åtgärder för mottagande och stöd till 
studenter under utbildningen

• Lärosätena är medvetna om att det inte räcker med rekryteringsinsatser utan de 
måste även ta ansvar för de studenter som antas till utbildning

– Vanligare att män som studerar vid kvinnodominerande utbildningar avbryter sina studier än att kvinnor 
gör det

– Social bakgrund har stor betydelse för påbörja högskolestudier. Sociala snedrekryteringen har varit relativt 
oförändrad mellan de som föddes 1981 och 1991



Förslaget och konsekvenser

• Formuleringen innefattar såväl åtgärder för att främja breddad rekrytering, som 
åtgärder i övrigt för att personer från olika delar av landet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning ålder eller social 
bakgrund ska fullfölja en högskoleutbildning

• Ökad geografisk tillgänglighet i form av t.ex. distansutbildning

• Förslaget en anpassning till det arbete som bedrivs vid lärosätena i dag
• Inga öronmärkta medel finns för arbetet. Varje lärosäte får avgöra omfattningen 

och inriktningen på arbetet inom befintliga ekonomiska ramar



Remisshantering LU

• Utbildningsnämnden 
beslutar om svar 

• Sammanträde 6 september 
och  4 oktober

• SLUG och SUHF
• Sista svarsdag till 

regeringen 24 oktober
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Avdelningen Ekonomi och Infrastruktur. Våren 2017Foto: Anders Frick, Framtidens ingenjör - världsrekord på LTH 
hösten 2015



Myndighetskapital - vad gäller nu? 
• Rektors beslut 1 juni 2017;

• Inget undantag 15% - gäller alla fakulteter 31 december 2018
• kartläggning/analys av myndighetskapital under 2017

• Riksrev isionens rapport oktober

• LUs verksamhetsplan/ resursfördelning för 2018 (beslutas 27 okt);

• 2019 – LU lyfter 10 % av summan som överstiger måltalet 15%
(Ingen hänsyn till åtaganden enl. planeringschefen)

• Måltalet 2019 och framöver bör sjunka (1% per år till 10%)



Granskning av Riksrevisionen

• Är lärosätenas uppbyggnad och hantering av myndighetskapitalet förenligt med 
effektivt resursutnyttjande och god hushållning med statliga medel?

• Är regeringens styrning och uppföljning av lärosätenas myndighetskapital tydligt?

• Granskningen planeras att publiceras i oktober 2017.

Riksrev isionens rapport väntas rikta kritik mot regeringen – brist på 
sty rning.



Obalans myndighetskapital utbildning / forskning 
(mnkr)

Enhet Utbildning Forskning Totalt

Institutioner inkl. Vattenhallen -17 287 270 

LTH gemensamt 36 34 70 

Husstyrelser 12 2 13 

Centrumbildningar 0 13 13 

Ingenjörshögskolan Hbg -30 1 -29 

Myndighetskapital totalt 1 336 337 



I 

Obalans mellan institutioner/enheter

Enhet
M-kapital 

(mnkr) %

Fysik, Teknik o Samhälle, Kemiteknik, Energivetenskaper, EiT 180 53%

Kemi, Immun, Design, Tekn ek o log, Arkitektur 75 22%

LTH gemensamt 70 21%

Reglerteknik, Bygg o miljö, Livsmedel, CEE, BMT 34 10%

Husstyrelser 13 4%

Centrumbildningar 13 4%

Byggvet, Matematik, Maskin, Data, Vattenhallen -19 -6%

Ingenjörshögskolan i Hbg -29 -9%

Totalt myndighetskapital utb/ forskning 337 400 100%



Myndighetskapital totalt per institution % av  
kostnader 2016 (i förhållande till måltal)
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Samverkan	och	Innova.on	
	Charlo1a	Johnsson,	vicerektor	

Aktuella	uppgi;er:	
•  Studen.nnova.on	
•  Science	and	Innova.on	Talks	
•  Open	Door	
•  Strategiska	avtal	
•  Forskningsportalerna	
•  Uppdragsutbildning	
–  Bakgrund,	Dagsläget,	Fram.d	

	



Mo.vering	
•  Bakgrund:	

–  Teknikutvecklingen	går	fort		
–  Lärandet	tar	ej	slut	med	examen	-	livslångt	lärande	
–  Breddat	lärande	vs	fördjupat	lärande	

•  Intressenter:	
–  Näringslivet	i	allmänhet	

•  Ge	anställda	spets/breddad	kunskap	
–  LTHs	alumner	(5	year	update,	10	year	update,	…)	

•  ”Håll	dig	ajour”	
–  LTH		

•  profilering	
•  Resultat	för	LTH:	

	-	LTH	blir	en	HUB	för	lärande	
	-	Ekonomiskt	posi.vt	
	-	Ökat	samarbete	med	näringslivet	
	-	Profilering	

	
	



LTHs	strategiska	plan	
•  Tillsammans	u^orskar	och	skapar	vi	–	.ll	ny1a	för	

världen	(LTHs	vision)		
•  År	2026	är	LTH	en	krea.v	miljö	för	lärande	och	

kunskapssökande.	

•  U1:	LTH	skall	erbjuda	a1rak.va	utbildningar,	som	håller	
hög	interna.onell	nivå,	möter	samhällets	
utbildningsbehov	och	avspeglar	det	aktuella	
forskningsläget.	

•  S3:	LTH	skall	erbjuda	a1rak.va	program	och	ak.viteter	
för	livslångt	lärande	med	en	stark	koppling	.ll	LTH:s	
alumner.	



LUs	strategiska	plan	

•  Kon.nuerlig	kontakt	med	Bo	Ahren,	Vice-rektor	
LU,	Samverkan	och	Innova.on	

•  Samverkan	med	omgivande	samhället	är	vik.gt	
– Lunds	universitet	vill	stärka	arbetet	meduppdragsutb.	
– önskar	öka	uppdragsutb	med	privata	näringslivet	
– Uppdragsutb	är	en	del	i	universitets	uppgi;	i	a1	bidra	
.ll	människors	livslånga	lärande.	

=>	Rapport	om	LUs	uppdragsutbildning,	klar	2017-07.	



LUs	utredning	om	uppdragsutbild.	
“dagsläget”	

•  Uppdragsutb.	sker	idag	endast	i	begränsad	
omfa1ning	ihop	med	näringslivet.		

•  Fakulteterna	har	e1	ganska	stort	intresse	av	a1	
uppdragsutbildning.		
–  Förutsa1	a1	resurser	finns	(.d	rela.vt	annan	utbild.)	

•  Hur	ser	det	ut	idag?	
– M	och	S	fak	har	mest	uppdragsutb.	
–  LTH	gör	viss	uppdragsutb.	
–  EFL	gör	viss	uppdragsutbild,	använder	även	EFL.	

•  Snabbt	e;erfrågade	“nya”	kurser	är	svåra	a1	
.llgodose	



LUs	utredning	om	uppdragsutbild.	
“förslag”	

•  Tydliggör	sy;e	och	mål	med	uppdragsutb.	
•  Skapa	e1	”råd	för	uppdragsutbildning	vid	LU”	
•  Planering	och	u^örande	av	uppdragsutb.	ska	
ske	på	ins.tu.onerna	

•  Ta	intryck	av	Chalmers	ang	policy	o	meritering	
•  Utvecklingsarbetet	kommer	ta	.d	(år)	



Benchmarking	
1)  KTH	Execu.ve	:	
•  h1p://kthexecu.veschool.se		
•  Bildades	2001	
•  Drivs	som	ak.ebolag	och	ägs	av	Kungliga	Tekniska	
högskolan.	

•  Omsa1e	2015	12	MSEK	
•  Erbjuder	bl.a.:		

–  Execu.ve	Program	in	Consultancy	Management	
–  Execu.ve	Program	in	Industrial	Management	
–  Execu.ve	Program	in	Infra	Service	Management	
–  Execu.ve	Program	in	Sustainable	Urban	Systems		



Benchmarking	
2)		Chalmers	Professionals:	
•  h1p://chalmersprofessional.se		
•  Bildades	2002	
•  Chalmers	Professional	Educa.on	AB	drivs	som	
do1erbolag	.ll	Chalmers	Tekniska	Högskola	AB	

•  Omsa1e	2015	40	MSEK		
•  Erbjuder	bl.a.	program	inom:	

–  Utveckling	och	innova.on	
–  Produk.on,	logis.k	och	lean	
–  Energi,	miljö	och	hållbarhet	
–  Digitalisering,	IT,	kommunika.on	



Benchmarking	
3)  UC	Berkeley,	Engineering:	
•  h1p://scet.berkeley.edu/engineering-leadership-
professional-program/	

•  Startade	2011	
•  Drivs	av	UC	Berkeley,	Sutardja	Center	for	
Entrepreneruship	and	Technology	

•  Omsä1ning:		
•  Erbjuder	bl.a.	program	inom:	

–  Engineering	Leadership	Professional	Program	(ELPP)	
–  Innova.on	Leadership	
–  Collider	program	(industry	meets	research)	



Way	forward	

•  Create	something	ourselves	(LTH)	
•  Collaborate	with	LUCE		
•  Collaborate	with	EFL		
LUCE	 EFL	

Lund	University	Commissioned	Educa.on	
	
Part	of	LU’s	organiza.on;	LU/FSI/ER	
	
	
Omsä1ning:	

Execu.ve	Founda.on	Lund	
	
Non-profit	founda.on	with	LU/EHL	as	
“huvudman”	
	
Omsä1ning:	20	MSEK	year	2016	



Spets-	
utbildning	

“Equalizers”	

Execu.ve	(dyn.)	

Industry	Inst.	and	Gov.	

Managers	Specialists	

Cont.	educa.on		
(stable)	

Credits	 Diploma	

University	
(förordning)	

Founda.on	

Univ.	push	 Industry	pull	
(responsive)	

LUCE	 EFL	

Global	 Sweden	

Breddad-
utbildning	

Drive	

Customer	

Na;onality	

Par;cipants	

Result	

Organiza.on	

Driving	Force	



Uppdragsutbildning	
via	Fort-	och	Execu.ve-	utbildning	

LTH	vill	u^orska	möjligheter	inom	både	fort-	och	execu.ve-utbildning.		
•  LUCE	– lämplig	partner	för	fortutbildning	(spets)?	
•  EFL	– lämplig	partner	för	execu.veutbildning	(bredd)?	
	
Transparens	och	“öppna	kort”	(i	termer	av	omfång,	.d,	pengar,	ämne)	mellan	
parterna	och	LTH	är	vik.gt.	
•  	 LTH	kan	bestämma	“ramarna”	för	de1a	(omfång,	.d,	pengar)	
	
Diskussioner	pågår	med	EFL	om	hur	en	teknikinriktad	breddad	utbildning	
(execu.veutbildning)	kan	ini.eras	(dvs	organisa.ons-,	innehålls-	och	
.dsmässigt).	
	
Diskussioner	pågår	med	LUCE	om	vad/hur	man	kan	jobba	ihop.	
	
	
	



Synpunkter	från	Näringslivsrådet	
Näringslivsrådet	hade	möte	fredag	1/9.	
11	deltagare	från	näringslivet	+	TLTH	+	4	LTH	LG	
	
-  Småföretag	behöver	“breddad”	uppdragsutbildning.		
-  Prisbild	50-100	kkr	är	a1	föredra	
-  Chalmers	Professional	används	för	breddad	utbildning	av	flera		
-  Top-execu.ve	utb.	sker	på	global	nivå	(pris:	0.5-1MSEK)	
-  Vik.gt	mervärde	av	uppdragutb.	är	nätverk.	Fördel	om	lokalt	
-  Breddadutb.	ska	vara	gränsöverskridande,	ej	inst.-bundet	
-  Spets-utbildning	behövs	främst	vid	teknikski;en	(sedan	internt)		
-  Spets-utb.	är	företagsberoende		
-  Breddad	utbildning	är	företags-generell	
=>	Bra	input!	

	
	



Mo.vering	
•  Bakgrund:	

–  Teknikutvecklingen	går	fort		
–  Lärandet	tar	ej	slut	med	examen	-	livslångt	lärande	
–  Breddat	lärande	vs	fördjupat	lärande	

•  Intressenter:	
–  Näringslivet	i	allmänhet	

•  Ge	anställda	spets/breddad	kunskap	
–  LTHs	alumner	(5	year	update,	10	year	update,	…)	

•  ”Håll	dig	ajour”	
–  LTH	(även	LU)	

•  profilering	
•  Resultat	för	LTH:	

	-	Profilering	
	-	Ökat	samarbete	med	näringslivet	
	-	Ekonomiskt	posi.vt	
	-	LTH	(även	LU)	blir	en	HUB	för	lärande	

	
	
	

Tankar	och	åsikter?	
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