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S 48 UTSEENDE AVJUSTERINGSPERSON

Beslut Sryrelsen beslöt att utse Filippa de Laval att jämte mötesordforande

justera dagens protokoll.

S 49 FASTSTÄLI-A.NDE AV DAGORDNING

Beslut Styrelsen godkande foredragningslistan

S 50 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat sammanträdesprotokoll 2018-06-08: Bilaga S 50

Beslut: Protokollet lades ad acta.

S 51 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 18 september 2018: Bilaga S 51

Beslut Rektors rapport lades ad acta.

S 52 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga S 52

Beslut. Förteckningen lades ad acta.

S 53 MEDDEIANDEN
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S 54 GRUNDUTBILDNINGSFOKUS; ANTAGNINGSSTATISTIK, GENOMSTRÖMNING,
PRO GRAM- OCH KURS UTBUD SREVI DERINGAR, NYHETER

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga S 54

Annika presenterade statistik från höstterminens antagningsomgång. Generellt sett bra siffror

LTH fi'llde alla sina program förutom Högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik -

järnvägsteknik.

Kort diskussion hölls om dimensioneringen av programmen, vilket är komplicerat, då det hänger

ihop med behov i samhället, antal tillgängliga lärare, strategisk vikt for LTH mm. LTHs ledning

fär återkomma med redogörelse och processdokument vad gäller dimensionering av LTHs
program.

Våra studenter är i stor utsträckning "lokala", från närområdet, medans våra masterstudenter är

internationella från i stort sett hela världen. Vi kan notera att genomströmningen av vära

masrerstudenter har sjunkit. Vicerektor Martin Tundr kommer att presentera internationella

frägor under sryrelsemötet i december.

Annika redogjorde även for trender, ranking- och anseendedata.

Det fortsatta arbetet inom grundutbildningarna är bl.a. uweckling av programmen i samverkan

med institurioner och samverkansråden, nytt kvalitetssystem och digitala satsningar,

retentionsstudier och kommunikation samt riktade rekryteringssatsningar.

Förslag till nya masrerprogram ska presenteras lor styrelsen under nästa sammanträde, för beslut

om dessa eventu€llt ska gå vidare till validering.

Samtliga ledamotsplatser inom LTH nämnder kommer att nybesättas fr.o.m. ll5 2019.

Frågan om ranking diskuteras inom Lunds universitet och LTHs styrelse får återkomma till
denna fråga under eft kommande sammanträde.

S 55 FORSKARUTBILDNINGSFOKUS; ANTAL DOKTORANDER MM

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga S 55

Annika presenterade data for forskarutbildningen; antal aktiva doktorander och

stipendiedoktorander. Vi kan notera en viss nedgång i antalet doktorander.

w
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Några orsaker kan vara brist på externa medel for finansiering och osäkerhet kring
forutsättningarna For antagning all stipendiedoktorander. LTH har for nuvarande 57
forskarutbildningsämnen. Ett antal av dessa har endast ett fåtal doktorander och handledare

varFor LTH bör reducera antalet ytterligare.

S 56 KVALITET, ÖVBRCzuPANDE FRÅGOR

Föredragande: Christin" Åk.r-"r, Bilaga S 56

Christina presenterade arbetet som pågår med kvalitetssäkringen vid LTH, bl. a. inför UKÄs

granskning av Lunds universitet är 2020. Fakulteterna ska senast den 1 januari 2019 ha uwecklat

och infört etr lvalirerssysrem. Till mötet hade "Kvalitetsrapport 2018" skickats ut, vilken väl

beskriver tidigare och kommande aktiviteter inom området kvalitet.

S 57 PROGRAM _ SYFTE OCH MAL

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga S 57

För LTHs samtliga utbildningsprogram måste programspecifika syften och mål finnas

formulerade. Dessa är tillägg till de mål som anges i Högskoleförordningen. Typexempel på

nuvarande formuleringar presenterades i bilaga till kallelsen. Alla syften och mål lor programmen

finns i studiehandboken http://www.student.lth.se/studieinformation/studiehandboken/.

Samtliga programledare har ett uppdrag att se över syften och mål infor det årliga beslutet om

utbildningsplanerna For LTHs utbildningsprogram 2019. Kopplat tillkvalitetsarbetet, exempelvis

programvärderingarna, ska direktiv skrivas gällande utformning av syften och mål. Dessa

forrydligande direktiv ska presenteras flor styrelsen i oktober.

S 58 RAPPORT FRAN TLTH

Föredragande: Maria Gunnarsson

Kårordforande Maria Gunnarsson informerade om vad som händer inom Teknologkåren. Årets

nollning har gått bra, debatt och valvaka h0lls i kårens regi och ARKAD gär av stapeln 14-15

november.
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Sammanträdesdag
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S 59 VERKSAMHETSPIAN

Föredragande: Viktor Öwall Bilaga S 59

Viktor presenterade delar ur LTHs strategiska verksamhetsplanering, som utgår från både Lunds

universitets och LTHs strategiska planer.

Respektive verksamhetsområde (t.ex. nämnder, institutioner och avdelningar) sätter upp
verksamhetsspecifika planer som uppdateras årligen. Under nästa sryrelsesammanträde ska även

årskalendern for LTHs styrelse uppdateras infor 2019.

s 60 EV. ÖVzuCt

Fastställda sammanträdesdagar 2019 :

8 februari kl. 9-13.

25-26 april, internat från lunch till lunch.

10 juni kl. 9-13.

11 september kl. 9-13.

23 oktober kl. 9-13.

5 december kl. 9-13.

Sryrelsen önskar sammanträda i Malmö vid något tillfälle. Närmare information kommer

En kort kommentar om övergången till Statens Service Center gjordes. Flera uppgifter kommer

att hamna på institutionsnivå, som tidigare sköttes av Lunds universitets lönekontor. Farhågor

finns om att detta kommer att bli kostnadsdrivande då man blir wungen att anställa personal som

sköter dessa arbetsuppgifter.

S 6T UPPFÖLJNING OCH ÅTCÄNOSLISTA INFÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN

Kommunikationsfokus.

Ekonomi - inlor budgetarbete, nyckeltal status mm.

Revidering av arbetsordning for beslut i december.

Kommande årskalender.

Presentation av direktiv för programsyften.

231r0
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- Beslut om nya masterprogram.

- Uppdateringdigitalisering.
- Själwärderingar, nämnder och CEE.

Studentutbyte och internationell strategidiskussion.

Samhällspåverkan, framtidsscenario, riktade anslag, påverkan o hot mot

vision 2020 - hur ligger vi till?

Ej tidsatt

S 62 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden forklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

N
Beatrice Nordlöf

T

ilrltu
Filippä de Laval
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Rektorsrapporter till SLTH 18 september, 2018 
 
De mål i strategiska planen som refereras till i rapporterna återfinns i slutet av rapporten. 
 
 
 
Rektor Viktor Öwall 
 
Det har varit sommar och sin vana trogen har både LTH, Lunds Universitet och Lunds stad 
haft en stillsam och lugn sommar om än något varmare än vanligt. Många av de frågor som 
var aktuella vid förra SLTH är fortfarande relevanta. 
Vi kan uppmärksamma att flera ledande positioner inom kansliorganisation har varit eller är 
under tillsättning.  
 

Viktiga frågor    
• En av våra viktigaste frågor är att se till att våra program håller hög kvalité och ger 

studenterna en slagkraftig utbildning. Programöversyn och kvalitetssäkring är ett led i 
dessa frågor. LTH behöver i större utsträckning skapa en atmosfär som drivs av 
nytänkande och entusiasm för programutveckling. 

• Digitalisering ligger högt på agendan. Flera möten har hållits med CEE och CDE-
programmen har lämnat en rapport, dock viktigt att understryka att detta är viktigt för 
ALLA program och är en del av programöversynen. LTHs ledning ser detta som en 
fortsatt högprioriterad fråga av stor betydelse för LTHs fortsatta framgång. 

• Utvecklingen och dimensioneringen av våra program och utveckling av nya Masters 
program är mycket viktiga frågor för framtiden. 
Från sist: Vi kommer under året att göra en översyn över våra program med fokus på 
mål och syfte. Det finns många stora avväganden som måste göras och dom flesta av 
dom har inga enkla svar då det ät komplexa system. Dessa programöversyner kommer 
att presenteras för SLTH.En viktig fråga är om  de studenter vi utexaminerar har 
”rätt” kunskaper för den framtid som väntar dem, idag och under deras kommande 
arbetsliv. Detta har diskuterats med avseende digitaliseringen för CDE-programmen 
men digitaliseringen är en fråga för alla program och ”rätt” kunskaper är mycket 
mer är digitalisering. 
Här måste vi också se på hur vi bättre kan sammanfläta forskning och 
grundutbildning och utnyttja LUs bredd för att ge våra studenter ett bättre 
utbilningserbjudande. 

• LTH strävar efter att öka verksamheten inom området uppdragsutbildningar och det 
livslånga lärandet. Se vidare under vicerektorsrapport samverkan och innovation. 

• LTHs forskning är framgångsrik inom många områden är vår gängse uppfattning. Men 
hur vet vi och hur bedömer vi detta? Bibliometriska studier, ranking, … 

2018-09-10 
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Vi behöver bli bättre på att både bedöma, stödja, uppmuntra, … 
Ett hopp är att vår nya kommunikationsplan för forskning skall vara en hjälp i detta 
arbete. Lansering planerad till den 6 oktober. 
Från förra gången: Detta bottnar i LTHs strategiska plan och visionen ”Tillsammans 
utforskar och skapar vi – till nytta för världen”. Vi har identifierat 5 ”nyttoområden” 
– klimatet, digitalisering, samhällsbygget, industrin och livet. 
Vi ser dock att detta kommer att genomsyra mycket mer än den direkta 
forskningskommunikationen utan bli en drivkraft för hela LTH. 

• Vi har tagit nya grepp i frågan om hur vi skall utveckla och hålla en attraktiv nivå på 
vårt campus och våra byggnader. Vi har initierat arbetet med att skapa en resurs för att 
driva denna fråga på LTH. Detta har stämts av med LU Bygg som är intresserade att 
deltaga. LU Bygg har diskuterat med AH som verkar ställ sig positiva. 

• Etableringen på Brunnshög är naturligtvis en fortsatt viktig fråga. 
 
 
 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 
• Sen sist 

o 11-14/6: Japan för MIRAI, svenskt-japanskt samarbete för att stimulera utbyte 
och samverkan. 

o  20/6: möte med svenska partners inom MIRAI för att diskutera det planerade 
symposiet i oktober i Kyoto. 

o 25/6: avtackning TLTH. 
o 28/6-12/7: Rektor på semester i Italien. 
o 20/8: kick-off för LTHs ledning inför läsåret. 
o 22/8: upprop internationella studenter 
o 22-24/8: HeLP ledarskapskurs. 
o 27/8: upprop LTH 
o 29/8: upprop LTH Helsingborg 
o 3-5/9: ESSCIRC - Europas främsta konferens inom elektronik. 
o 6-7/9: WASP internat med International Scientific Advisory Board 
o 18/9: SLTH 
 

• Kommande 
o 14/9: styrelse Mobile Heigths 
o 17/9: Styrelsemöte NanoLund. 
o 24-25/9: Deltagande i ceremonin och symposium för Marcus Wallenberg Prize 

för insatser inom skogsforskning. Kopplat till vårt deltagande i Treesearch. 
o 27-28/9: Dekanresa Köpenhamn 
o 5-11/10: Japan för STS Forum och MIRAI, svenskt-japanskt samarbete för att 

stimulera utbyte och samverkan. 
o 12/10: Professorsinstallation 
o 17-19/10: avslutning ledarskapsprogrammet HeLP inom SUHFs regi 
o 23/10: SLTH 

 
Uppdrag 

• Ordförande Forskningsnämnd LTH 
• Styrelseledamot WASP 
• Styrelseordförande NanoLund 
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• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Medlem samordningsgruppen MAXIV 
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South 
• Styrgruppsmedlem ProNano 
• Styrgruppsmedlem MBC (Material Business Center) 
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp 
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI 
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Prorektor Annika Mårtensson 
 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

U1: Programledningar har lämnat in portföljer som beskriver måluppfyllelse för tre delmål ur 
högskoleförordningen i maj 2018. Detta kommer sedan att analyseras och sammanställas 
under hösten 2018. Presentation av arbetet kommer att göras för SLTH kommer att göras 
hösten 2018. Deltagit i möten om hur dessa programportföljer har granskats. Detta sätt att 
arbeta kan dels uppfylla krav på systematik i granskning av programmen men det är också 
viktigt att upplägget utnyttjas för att utveckla programmen. 

 
U1: Uppdrag från LG GU till programledningarna att göra en översyn av syften och mål som 
kan kopplas till ovanstående punkt. Programledningar och institutioner bör följa upp hur 
programutformning och kurser bidrar till att uppfylla de programspecifika målen. Arbetet med 
översyn ska genomföras av programledningarna med interaktion med institutioner och 
samverkansråd. 

U1:  
• Uppmaning till institutioner att inkomma med förslag på mastersprogram 
• 15 förslag på nya mastersprogram har inkommit, dessa har behandlats i LG GU 
• 5 förslag har fått Ok att gå vidare, två fick en uppmaning att samverka för att skapa ett 

mastersprogram 
• Kommer att komma upp i SLTH på oktobermötet för beslut om de ska gå vidare till 

validering.  
• Strategisk fråga: hur mycket ska utbudet av mastersprogram utökas? 

U1: Arbete pågår med svar på UKÄs förfrågan om regelverk avseende utbildning, dvs vilket 
regelverk finns vid LU/LTH och hur följs det upp. 

U2: Fortsatta diskussioner kring forskarskolor över institutions- och fakultetsgränser. 

U2: Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt - UKÄ. Forskarutbildningsämnet 
Datavetenskap har fått omdömet väl godkänt inom ramen för UKÄs utvärdering. 
Självvärdering för följande forskarutbildningsämne är inlämnade till UKÄ: 
maskinkonstruktion, mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, maskinelement, 
förpackningslogistik, rehabiliteringsteknik och arbetsmiljöteknik. 

U2: Inslag av om forskningsetik i LTHs gemensamma forskarutbildningskurser samt uppstart 
av en specifik kurs i etik.  

U3, U4: För att utöka möjligheten för studenter att få tillgång till kompetens från andra 
fakulteter så har möte med representanter från N-fak hållits: dels hur vi ska underlätta för 
studenter från en av fakulteterna att läsa kurser vid den andra fakulteten, dels om samverkan 
kring mastersutbildningar. När det gäller kurserna så har det kommit fram lösningar på detta 
som också ska vidareutvecklas. Mastersutbildningarna: arbete uppstartat. 

U3, U5: Digitalisering: pågående diskussioner både i LG GU och med rektor och CEE.  

O3:  
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• Åtgärder av arbetsmiljösamordnare och områdesansvariga i enskilda ärenden. 
• Arbete med utveckling av hur LTH kan stödja institutionerna vid rekrytering av 

biträdande universitetslektorer av underrepresenterat kön. 
• Planer på studiesocialt råd. 
• LTH kommer att fortsätta med satsningar på gästprofessorer av 

underrepresenterat kön, dvs Lise Meitner-professurer (för närvarande 9 
kvinnliga gästprofessorer vid LTH genom denna satsning) 

 
Övrigt: 

• Möte med Ulrika Lindmark och Monica Almqvist avseende Vattenhallen och Science 
center på SVS. 

• Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset. 
Planeringen framskrider, remiss över planeringsförslaget kommer att gå ut innan 
sommaren.  

• Diskussioner om lärplattformar på LU och på LTH.  
• Deltagit i mottagningen av nya studenter. 
• Deltagit som inledare av föreläsningar för de nya studenterna på ämnet 

likabehandling och inkludering. 
• Deltagit i diskussioner om hur LU kan arbeta med kompletterande utbildningar 

riktade till personer flyttat till Sverige och som redan har en examen där en 
komplettering kan underlätta att man kommer in på arbetsmarknaden.  

 
Uppdrag, Annika Mårtensson 

• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  
• Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete  
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – 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 
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Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
 
Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTHs forskning och hur arbetet forskrider 
för att uppnå de mål som formuleras i LTHs nya strategiska plan.  
 
Aktuella frågor  

• SWEbeams – (http://www.swebeams.se/) har nyligen offentliggjort sin slutrapport (se 
deras web). Av särskilt intresse är de rekommendationer och åtgärdsförslag som 
presenteras (avsnitt 5). 

• LINXS (www.linxs.se) är ett mycket viktigt instrument för att möjliggöra för våra 
forskare att till fullo dra nytta av MaxIV och ESS. LTH stödjer för närvarande LINXS 
med 2 mnkr per år. LU och LTH arbetar för att fler svenska lärosäten ska engagera sig i 
LINXS framöver. En ny föreståndare söks. 

• Science Village Scandinavia – (https://sciencevillage.com/) Regeringen meddelade i 
sommar sitt efterlängtade beslut att tillåta byggnation på området. Wihlborgs och 
Skanska kommer nu att starta sina planerade byggen. Flytten av LUNARC (och LDC) 
till Science Village Scandinavia är nu inne i en fas då finansieringen måste klargöras, 
något som LTH måste betona för LUs ledning. 

• FIRS strategigrupp Smarta material (Swietlicki ordförande och LUs representant och 
där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) har FIRS mandat att 
driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-ESS-SVS och materialforskning 
i vid bemärkelse. 

• Vinnväxt 4MAT ”Smarta material” och FOODPLANT – LU är huvudsökande 
(FOODPLANT) och medsökande (4MAT) på två ansökningar om Vinnväxt-medel 
(VINNOVA) inom området Smarta material respektive livsmedelsforskning. 
VINNOVA kallar till intervjuer v 41 och beslut väntas 14/11. Detta är förankrat i 
FIRS vilket torde öka chanserna. 

• VINNOVA kompetenscentra – LU har prioriterat att arbeta vidare med 9 förslag, där 
LTH är huvudsökande på de allra flesta. LU kommer at anordna intervjuer med 
förslagsställarna i november och löpande assistera i skrivprocessen. Sista 
ansökningsdag: 8 januari 2019. 

• LUNARC (www.lunarc.lu.se; ligger formellt under LTH och med Swietlicki som 
styrelseordförande) är en del av SNIC (www.snic.vr.se). LUNARC:s styrelse har en 
vision att utvecklas till LUs e-Science Hub på 10 års sikt. Detta förutsätter ett utökat 
uppdrag och förstärkt budget från 2019, vilket mottagits väl av LUs ledning (inget 
beslut än). LUNARC kommer troligtvis att få en stor roll vad gäller långtidslagring av 
forskningsdata och blir därmed avgörande för förverkligandet av LUs nya policy för 
forskningsdata. De närmsta åren kommer på många sätt att bli avgörande för 
LUNARC:s framtida struktur, omfattning, lokalisering och finansieringsmodell.  

• LUB och fakultetsbiblioteken: (Swietlicki LTHs representant i LUBs styrelse och 
ordförande i LTHs biblioteksnämnd). LTHs fakultetsbibliotekarie ska framöver arbeta 
för LUB, och LTH söker en ersättare. Det uppsagda e-media-avtalet med Elsevier (från 
1 juli) har väckt en del uppståndelse inom LU. BIBSAM förhandlar fortfarande med 
Elsevier. Detta är en del i en världsomspännande process för att stävja förlagens 
groteska övervinster och hitta nya kostnadsmodeller som alla parter kan leva med. 
”Open Science” är ledstjärnan.  

• 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 

http://www.linxs.se/
http://www.snic.vr.se/
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forskningsinfrastruktur” (avslutat, slutrapporterat) och ”Kartläggning av hur 
forskningen vid LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna” (pågående). 
Arbetet med kartläggning av forskningsinfrastrukturer samordnas med LUCRIS och 
LUs inventering av forskningsinfrastrukturer. LUCRIS modul för 
forskningsinfrastruktur aktiveras under hösten 2018. Arbetet med kopplingen till de 
stora samhällsutmaningarna startade i mars 2018 och ska delrapporteras i december 
2018. LU håller för närvarande på att ta fram en hållbarhetsstrategi som LTH måste 
förhålla sig till. 

• Fördelningsmodell: En översyn av LTHs modell för fördelning av fakultetens medel 
för forskning har påbörjats (uppdragsbeskrivning beslutad). Syftet med översynen är att 
klargöra om och i vilken grad nuvarande fördelningsmodell leder i riktning mot de mål 
som är uppställda i LTHs nya strategiska plan och – i mån av behov – föreslå 
förändringar. En omarbetad fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast 
inför 2020 års budget. 

• Forskningskoordinering: LTH bekostar sedan september 2017 50% av en 
forskningskoordinator (Johanna Generosi) vid LU FSI (Forskning, Samverkan och 
Innovation). LTH avser att stärka sin hantering av större forskningsansökningar och 
stöd till forskargrupperingar att ta fram konkurrenskraftiga ansökningar. 

• Forskningsinfrastruktur: Vicerektor för forskning (Swietlicki) bevakar och påverkar 
stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och internationella, och 
representerar även LTH i LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (LU 
Dnr STYR 2018/229). En nära samordning mellan fakulteterna och inom NMT är helt 
nödvändig. LTHs fördelning av infrastrukturmedel sker i nära samverkan med N-fak, 
M-fak och de LU-övergripande infrastrukturmedlen (totalt ca 65 mnkr). VRs 
behovsinventering inför kommande utlysningar rörande nationella 
forskningsinfrastrukturer mynnade ut i att VR RFI 21 juni meddelade sin prioritering av 
inkomna förslag. Endast de 14 som återfinns i högsta kategorin (A1) kommer ifråga för 
utlysning. LTH är huvud- eller medsökande för tre av dessa (inom klimat, visualisering, 
geologi). Vilka som får söka (i mars 2019) meddelas i slutet av september. Anslagen 
från VR är kraftigt begränsade och dessutom krävs minst 50% medfinansiering från de 
deltagande universiteten. Medfinansiering för de sökande från LTH måste diskuteras 
redan under hösten 2018 eftersom flera lärosäten är inblandade. 

• SFOernas framtid: LUs vicerektor Stacey Sörensen har initierat en dialog med 
fakulteterna om SFOernas framtid efter 2020 då statens finansiering för SFO-satsningen 
kan komma att omprövas. LU är berett att ta ansvar för en fortsättning. LTHs forskare 
är involverade i ett flertal SFOer (NanoLund, ELLIIT, eSSENCE, SPI, MERGE, 
MECW). 
 

 
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 forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning LTH är 

vice ordförande). 
• LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning representerar LTH). 
• LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (ca en gång per månad; 

vicerektor forskning representerar LTH). 
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• LTHs forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka). 
• LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 
• LTHs prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar). 
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka). 

 
 
Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 
• Vice ordförande i LTHs forskningsnämnd. 
• LUs forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH). 
• LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vicerektor forskning 

representerar LTH). 
• Medlem i LTHs forskarutbildningsnämnd. 
• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga och 

tekniska beräkningar. 
• Ordförande och LUs representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material” med LU, 

MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS. 
• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• Ordförande i LTHs biblioteksnämnd. 
• Medlem i LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• 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). 
• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 
• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och ledningsgrupp. 
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Vicerektor Samverkan & Innovation Charlotta Johnsson 
 

 
 
Aktuella frågor 
 
S1-I1: Näringslivsrådet 

• Nästa möte, 2018-09-14, kommer att ha fokus på ESS, Science Village Scandinavia 
och Big Science Sweden. 

• Ledamöternas förordnande går ut 2018-12, och vi behöver se över dessa.  
 
S1-I2: Strategiska partnerskap 

• LU utreder just nu om/hur LU ska jobba med strategiska partnerskap, och LTH bör 
göra samma övning. Idag är LTH med i två strategiska partnerskap LU-Ericsson och 
LU-Saab.  

• LTH bör se över om detta är ett koncept som bör användas även på LTH nivå. Att ingå 
ett strategiskt partnerskap (LTH-part) skulle ge oss en plattform att stå på för att 
regelbundet (1ggr/år) titta igenom hur vi samverkar och hur detta kan förstärkas. 
Science & Innovation Talks och Science & Innovation Visit är bra start-aktiviteter till 
vidare diskussion om strategiskt partnerskap (se S2-I2 och S2-I3). 
 

S2-I1: LTH Open Door 
 LTH Open Door är ett initiativ att öppna LTHs forsknings-lab för extern användning 

av företag och organisationer.  
 Idag ingår 7 lab., och vi för samtal med ytterligare 3 lab.  
 Presentation för Alfa-Lavals R&D avdelning planeras till oktober. 

 
S2-I2: Science and Innovation Talk 

• S&I Talk innebär att forskare kommer ut till företag och ger kortare presentationer om 
aktuella ämnen. Detta stöttas av företagsledningen, samt LTHs ledning. Motivet är att 
S&I Talk ska leda till fler gemensamma samverkans- och/eller forskningsprojekt. 

• NovoNordisk har sitt första S&I Talk 7/9, tema AR och VR. 150 deltagare från NN är 
anmälda.  

• Ericsson har sitt första S&I Talk den 21/9, tema Machine Learning and the Brain.  
• Saab Kockums har visat intresse.  
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• I och med att konceptet växer behöver vår interna process ses över.  
 

S2-I3: Science and Innovation Visit 
• S&I Visit innebär skräddarsydda besök/besöksrundor för företag. Motivet är att S&I 

Visit ska leda till fler strategiska samverkanspartners, fler gemensamma samverkans- 
och/eller forskningsprojekt.  

• E.ON kommer till LTH och Science & Innovation Visit den 24/9, ca 30 deltagare från 
E.ON och ca 15 forskare från 6 institutioner från LTH medverkar. Målet är att hitta 
nya gemensamma forsknings-projekt. 

 
S3-I2: Executiveutbildning EFL 

• Ny styrelse för EFL där jag medverkar och kan sköta kopplingen till LTH.  
• Initiala diskussioner förs kring LTHs medverkan i ett nytt executive MBA (se även 

punkten nedan om LUCE). Oklart hur marknadsföring/försäljningen av denna ska ske 
(LUCE/EFL).  

• Initiala kontakter har återupptagist angående arbetet med teknik-och-management 
utbildningar.  
 

S3-I1: Uppdragsutbildning LUCE 
• LUCE kommer byta organisatorisk hemvist på LU. Den nya gruppen ska utökas med 

2 marknadsförare varav den ena ska ha fokus på LTH och våra behov. 
Rekryteringsprocessen är igång.  

• Initiala diskussioner förs kring LTHs medverkan i ett nytt executive MBA (se även 
punkten ovan om EFL). Oklart hur försäljningen av denna ska ske (LUCE/EFL).  

 
S4-I1: Öppen studentinnovation 

• Studentinnovation drivs av den informella gruppen InnoVision (ca 10-15 forskare från 
LTH med). Tre undergrupper har bildats med fokus på 1) profilering och budget, 2) 
utbildning och innehåll, och 3) mötesplats. Detta arbete kopplas starkt till 
Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur”. Återkoppling ska ske till LTHs 
ledningsgrupp på regelbunden basis. 

• LTH har satsat 0.5MSEK på detta projekt. 
 
S5-I1: Samhällsinitiativ 

• Nytt initiativ på LTH med att kartlägga vilka student-föreningar som finns, ex iGem, 
Ung vetenskapssport, Code at Lund, etc. Målet är att kunna stödja dessa grupper bättre 
och förtydliga deras roll som representanter för LTH.  

• Sveriges ingenjörer har initierat ett arbete kring uppdragsutbildning och 
livslångtlärande. Ett andra möte med flertalet av Sveriges universitet representerade 
hölls i Stockholm den 27/8. 

• LTH deltar (som vanligt) på Kulturnatten.  
 

Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation 
• LTHs ledningsgrupp 
• LTHs prefektgrupp 
• LTHs näringslivsråd (sammankallande) 
• LTHs Forskningsnämnden, ledamot 
• LTH InnoVision (sammankallande) 
• CIRCLE, styrelse (ordf.) 
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• EASE styrelse (Embedded Applications Software Engineering) 
• LU-LUFO, styrelseledamot i Lund University Food Studies 
• LU samverkansrådet 
• LU Innovations referensgrupp 
• Samverkansrådet Medicon Village 
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village 
• Committment Skåne 
• Life Science Innovation Board (Med.fak) 
• IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)  
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser 
• CESAER 
• NordTek 
• Innovationsråd ERFA 
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond 
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Vicerektor Internationella Frågor Martin Tunér (VRI) 
 
 
• U1, U2 Arrival days – VRI har välkomnat internationella studenter och master studenter. 

 
• U1 VRI möten med programledare – VRI arbetar vidare under hösten med individuella 

möten med programledarna för att bättre förstå processer och utmaningar med 
studentutbyten, samt att påbörja en löpande dialog om den fortsatta internationaliseringen 
(tex 3 utbytesmöten + 1 workshop per år). VRI kommer att sammanställa slutsatser och 
föreslå rekommendationer utifrån mötena. Rapporten avses även att inkludera relevanta 
synpunkter och tankar från andra källor – exempelvis från TLTH och IA. Redan nu kan 
det dock rapporteras att det är uppenbart att ett förtydligande av roller, befogenheter och 
ansvar för PL, studenter och handledare kan lätta arbetsinsatsen för PL och samtidigt 
förbättra rättssäkerhet och utbyteskvaliteten för studenterna. Ett flödesschema bör vara 
arbetsverktyget för enkel kommunikation av den mer komplexa information som kommer 
att finnas i beslutsdokument och rutiner. 

 
 

• U1,U5, S3 LTH- Internationaliseringshalvdag – VRI har presenterat och fått ok av LG 
att arbeta vidare med framtagandet av en internationaliseringshalvdag på LTH. Syftet är 
att skapa en internkonferens där LTHs personal och studenter kan lära sig mer om 
internationalisering och möjligheter till utbyte. En del av detta görs redan i form av den 
information som ges till presumtiva utresande studenter på kvällstid. Genom att flytta 
detta till schemalagd tid skapas också möjligheter att i parallellsessioner informera 
forskare och personal. VRI kommer att tillsammans med kansliet sätta samman en 
arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan. Målet är att första eventet ges hösten 2019. 
 

• Besök: 
o Delegation från Lanzhou University, Kina, kom till Lund 27 Augusti. VRI tog 

emot för LU och berättade om LU/LTH och besvarade frågor om det svenska 
utbildningssystemet. 

o S3 VRI har med Rektor LTH tagit emot representant för ”Landskrona Initiativet”. 
VRIs industrierfarenhet och forskningsexpertis passar väl in i sammanhanget. 

 
• Kommande besök: 

o VRI tar emot Eisenhower-stipendiat 19 september. 
o VRI tar emot delegat från University of Queensland, Australien, 20 september. 
o VRI avser att delta i TIME-nätverkets möte i Sao Paolo 4-7 Oktober. 
o VRI avser att delta i Internationaliseringsdagarna 2018 i Uppsala 
o VRI avser att delta i Magalhaes-nätverkets möte i Bogota 19-20 November. 

  



 
 
 13 
• Övrigt 

o O4 Är allmänt tjatig och återkommande gnällig – Vi behöver kontinuerligt arbeta 
med att förenkla processer på LTH. När nytt tillkommer behöver vi fundera på vad 
vi ska ta bort. Det ska vara Lätt att göra rätt!  

o O3, S5 Lyssnade på togetherness seminarie "Varför väljer pojkar och flickor olika 
utbildningar?" av Una Tellhed. Blev fångad av att så många tjejer väljer bort 
tekniska ämnen för att de helt felaktigt tror att de inte kan. Det ska vi inte 
acceptera – vi på LTH har beviset för att de kan! Som jag ser det räcker inte det 
strukturella jämställdhetsarbetet, utan vi behöver en förändring av vår kultur från 
det vi föds - genom livet, i hemmet, skolan och arbetsplatsen. Jag har påbörjat en 
debattartikel som jag vill skriva med Una och förankra med LG.  

o O3, O4 Har påbörjat ett utkast till ny email-policy för LTH. Den för många av 
våra medarbetare sammanblandningen av arbete och fritid riskerar att vara skadlig, 
på flera plan, och vi behöver fundera på hur vi utformar rekommendationer och 
regler som skapar trygghet och effektivitet i arbetet. Jag tror exempelvis att många 
behöver ha på pränt att man inte förväntas svara på email utanför arbetstid. 

o VRI har startat sina GU-höstkurser med deltagare från minst 13 nationer. 
Tillsammans med VRIs doktorander från sex nationer ges VRI en utmärkt 
möjlighet att reflektera över internationaliseringsarbetet i praktiken. 
 

 
Uppdrag - LTH vicerektor internationella frågor 
 
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor 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). 
• Ledamot i LUs Internationella råd (representerar LTH). 
• Ledamot i LGGU (varannan vecka) 
• STIM (en gång per månad) 
• LTHs prefektråd (varannan vecka) 
• Mastermöten fyra ggr per år (med programföreståndarna) 
• Styrelseledamot i K2 - kunskaps- och kompetenscentrum för kollektivtrafik 

(representerar LTH/LU) 
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Koppling till LTHs Strategiska plan 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell nivå, möter 
samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella forskningsläget. 

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, och utveckla 
doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och kreativ forskning. 

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, doktorer och 
ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett hållbart sätt. 

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt förhållningssätt och 
kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av progression och reflektion. 

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all undervisning skall 
präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud av högkvalitativa 
undervisningsmetoder och examinationsformer.  
 

Forskning och konstnärligt Utvecklingsarbete 
• F1 LTH är känt för att verksamheten har en tydlig koppling till de stora samhällsutmaningarna 

som definierats i de globala målen i Agenda 2030. 
• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög kompetens, 

stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara öppen för okonventionellt 
tänkande. 

• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för forskare från 
många olika områden. 

• F4 LTH:s verksamhet skall engagera och inspirera på alla nivåer och återspeglas i 
undervisningen.  

• F5 LTH skall ha stärkt forskningsfinansiering med ett ökat internationellt inslag. 
 
Samverkan 

• S1 Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt skapande av ömsesidig nytta 
tillsammans med samverkanspartners. 

• S2 I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet skall LTH ta en 
ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med lösningar för stora samhällsutmaningar. 

• S3 LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt lärande med en stark 
koppling till LTH:s alumner. 

• S4 LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation. 
• S5 LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och konstnärliga 

resultat och bidra till policyskapande. 
  
Ledning och organisation 

• O1 LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt rekryteringsarbete som är kvalitetssäkrat, 
professionellt, transparent och som stödjer organisationens behov. 

• O2 LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och tydliga 
karriärvägar för alla personalkategorier. 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs värdegrund och 
baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende mellan motiverade individer. 

• O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och resurseffektiv organisation baserad på ett 
tydligt ledarskap. 

O5 LTH skall driva ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete och därmed säkerställa en hög 
kvalitet inom alla verksamhetsområden 
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2018-06-05 STYR 2018/1015 Beslut om startbidrag för nyrekryterad professor vid  

LTH, Beatrice Nordlöf 
 STYR 2018/1016 Beslut om startbidrag för nyrekryterad professor vid  

LTH, Beatrice Nordlöf 
 STYR 2018/1029 Beslut om startbidrag för nyrekryterad professor vid  

LTH, Beatrice Nordlöf 
 STYR 2018/1030 Beslut om startbidrag för nyrekryterad professor vid  

LTH, Beatrice Nordlöf 
 U 2018/341 Planeringstal för program vid LTH hösten 2018, 

Petter Lindquist 
2018-06-12 STYR 2018/1060 Utseende av styrelse för Centre for Innovation, 

Research and Competence in the Learning Economy, 
CIRCLE mandatperiod 2018-01-01-2018-12-31, 
Beatrice Nordlöf 

 STYR 2018/1075 Utseende av programråd för kompetenscentrum 
CECOST mandatperiod 2018-01-01-2018-12-31, 
Beatrice Nordlöf 

 U 2018/257 Beslut om fastställande av mallar samt Diploma 
Supplement för examen på forskarnivå vid LTH 
gällande: 
Teknologie doktorsexamen, Teknologie 
licentiatexamen, Filosofie doktorsexamen och 
Filosofie licentiatexamen, Maria Bajuk 

2018-06-19 STYR 2018/1126 Utvärdering av CEE, Christina Åkerman 

 STYR 2018/847 Tillsättning av valberedning, prefekt, ställföreträdande 
och biträdande prefekt, institutionsstyrelse och 
studierektor, Jacob Branting 

  
 

 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Postadress Box 118, 221 00 LUND     Besöksadress John Ericssons väg 3     Telefon dir 046-222 71 90,    växel 046-222 00 00    
Telefax 046-222 47 91     E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se    Internet http://www.lth.se 

 

 

 
 
 
 

 

STYR 2018/1047 Riktlinjer finansiering och rekrytering av bitr 
universitetslektorer av underrepr. kön,  
Jeffrey Armstrong 

 U 2017/310 Beslut om LTH Career Academy – 
utvecklingsprogram för bitr. universitetslektorer, 
Jeffrey Armstrong 

 P 2017/2785 Excellence in Academy Through Gender Equality – 
Finansiering o rekr. Av bitr. Universitetslektorer av 
underrepr. kön, Jeffrey Armstrong 

 P 2018/2999 Rekrytering av Lise Meitner professorer,  
Jeffrey Armstrong 

 STYR 2018/1123 Utseende av styrelse för NanoLund 2018-06-04- 
2012-06-03, Beatrice Nordlöf 

 STYR 2018/1125 Utseende av stf föreståndare NanoLund för 
mandatperiod 2018-01-01-2018-12-31,  
Beatrice Nordlöf 

 



UTBILDNING



Grundutbildning - årscykel

• Nästa bild är en översiktlig bild av viktiga beslutspunkter 
under ett år vid LTH.

• Många fler detaljpunkter finns givetvis, men figuren ger 
en uppfattning om de viktigast hålltiderna som 
institutioner och programledningar har att förhålla sig till.

• Strategiska diskussioner, arbete med kvalitetssystem, 
arbete med tillgodoräknande, mm är inte med i bilden 
men finns med i kansliets, programledningarnas och 
LGGU:s årscykler.



Början av året:
Programmens utformning bereds
Studenter som antagits till senare del samt 
inresande utbytesstudenter tas emot
Planeringstal mastersprogram beslutas

Mars- april:
PLED beslutar: Kursplaner 
Utbildningsplaner, inkl.
kursutbud på program
LG GU beslutar: 
planeringstal senare del av 
program
Dialog mellan PLED och Inst, 
fokus kvalitet – kommande 
förändringar inför inlämnande 
av kurser

Maj-juni:
Rektor LTH beslutar: 
Dimensionering av program
SLTH beslut att föreslå LU: nya 
mastersprogram

Augusti-oktober:
Institutionerna lägger in kurser i 
Lubas
PLED bereder kursutbudet inför 
beslut i LG GU
LG GU beslutar: planeringstal 
senare del av program (VT)
SLTH beslut nya 
mastersprogram (första 
delbeslutet)
Studenter antas

November:
LG GU beslutar: 
kursutbud på LTH



Antagning - dimensionering

• Följande tabeller visar 
– dimensioneringstal för 2017 och 2018 
– hur många som sökt programmen i 1:a hand 2018



Planeringstal 2017

Antal 
förstahandssökande 

2018 Planeringstal 2018
Arkitektutbildning 72 514 76
Brandingenjör 49 93 52
Kandidatutbildning i industridesign 30 76 30
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 49 40
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 58 154 60
Civilingenjörsutbildning i datateknik 112 315 130
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 58 90 60
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83 100 85
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101 626 110
Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 44 68 44
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 60 54
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 54 66 60
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 129 176 140
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 30 109 35
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 40 85 48
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 85 177 90
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 35 94 44
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55 48 44
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 101 165 115
Totalt civilingenjörer 1079 1159

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25 11 25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 25 15 25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 92 65
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 46 86 54
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med 
automationsteknik 32 32 32
Totalt h-ing 193 201

Tekniskt basår 64 181 64

Totalt 1487 1582



Antal 
förstahandssökande 

2018
Plan.tal

Masterutbildning i arkitektur 194 25

Masterutbildning i bioteknik 95 20

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader 120 30

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 109 30

Masterutbildning i industridesign 242 30

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 274 25

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 344 25

Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor 204 25

Masterutbildning i system på chips 120 25

Masterutbildning i trådlös kommunikation 160 25

Masterutbildning i vattenresurshantering 235 20



Dimensionering - antagning

• Följande tabell visar 
– beslutade dimensioneringstal (planeringstal) 
– hur många studenter som antagits dvs är registrerade 

på programmen  (4 september 2018)



Program Plan.tal Antagna
Arkitektutbildning 76 81
Brandingenjörsutbildning 52 50
Industridesign 30 29
Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40 32
Civilingenjörsutbildning i bioteknik 60 62
Civilingenjörsutbildning i datateknik 130 130
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 60 60
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 85 86
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 110 103
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 44 48
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54 56
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 60 59

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 140 139
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 35 34
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 48 46
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 90 91
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 44 41
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 44 46
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 115 117

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25 19
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 25 27
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65 67
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 54 59
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik 32 33
Tekniskt basår 64 68



Plan.tal Antal antagna Avgiftsskyldiga

Masterutbildning i arkitektur 25 22 3

Masterutbildning i bioteknik 20 15 6

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader 30 20 13

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 30 29 11

Masterutbildning i industridesign 30 29 8
Masterutbildning i katastrofriskhantering och 
klimatanpassning 25 18 3

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 25 27 9
Masterutbildning i logistik och styrning av 
försörjningskedjor 25 17 12

Masterutbildning i system på chips 25 28 19

Masterutbildning i trådlös kommunikation 25 20 15

Masterutbildning i vattenresurshantering 20 14 7

Totalt 239 103



SLTH

• Ytterligare information om trender och jämförelser med 
andra lärosäten kommer att presenteras på 
sammanträdet. 





FORSKARUTBILDNING



Forskarutbildning

• Forskarutbildning har ingen fast årscykel då beslut sker 
mer vid behov under året.

• I följande bilder finns en del statistik om hur antalet 
doktorander har utvecklats under några år



Forskarutbildning – antagna årligen
År Antal 

individer
HTE Andel 

kvinnor 
(individer)

Andel 
kvinnor 
(HTE)

2018 44 19,22 40,9 36,6
2017 66 54,15 40,9 41,1
2016 70 48,91 41,4 38,6
2015 76 56,52 32,9 33,4
2014 81 59,68 33,3 30,7
2013 66 51,56 37,9 37,0
2012 69 51,87 42,0 46,5
2011 79 59,05 40,5 43,7
2010 71 47,82 45,1 44,4



Forskarutbildning – aktiva doktorander

År Antal individer HTE Andel kvinnor 
(individer)

Andel kvinnor 
(HTE)

2018 586 213,82 34,5 33,9
2017 716 476,03 33,2 33,9
2016 767 507,97 33,8 32,1
2015 777 528,67 32 32,4
2014 796 535,43 32,5 31,8
2013 775 529,27 32,5 32,1
2012 750 507,07 31,7 32,5
2011 743 485,68 31,1 32,2
2010 694 445,95 32,1 32,2



Forskarutbildning – aktiva doktorander

År Antal individer Anställda LTH Industri-
doktorander

Stipendie-
doktorander

2018 586 421 68 46
2017 716 509 78 66
2016 767 556 91 70
2015 777 560 82 76
2014 796 581 98 81
2013 775 586 98 66
2012 750 559 94 69
2011 743 528 87 79
2010 694 494 71 71



Forskarutbildning

• Följande gäller för 2017:
– 63 forskarutbildningsämnen 
– Fysik störst ca 120 doktorander, Elektroteknik därefter 

med ca 60 doktorander
– 20 forskarutbildningsämnen med 10 - 30 doktorander
– 16 forskarutbildningsämnen med 1-2 doktorander

• Diskussioner i FUN och med 
forskarutbildningsstudierektorer samt den pågående 
utvärderingen av UKÄ har medfört att en del ämnen har 
gått samman/lagts ned så 2018 finns 57 
forskarutbildningsämnen



Forskarutbildning

• Nedgång i antal doktorander (siffrorna för 2018 kommer 
att förändras) under senare år – beror på viss nedgång i 
finansiering.

• Antalet stipendiedoktorander kommer sannolikt att sjunka 
ytterligare pga osäkerhet i förutsättningarna vid antagning 
under slutet 2017 – 2018. Påverkar några institutioner 
mer än andra.

• Industridoktorander – viktiga för LTH





 
 

 
 
 
 

Christina Åkerman 

Kvalitetssamordnare - LTH 

Kvalitetsrapport 2018 

SLTH 

Kvalitetsrapport 2018 

1. Aktiviteter det senaste året 

Det som har präglat kvalitetsarbetet det senaste året är effekterna av det nationella kvalitetssystem som 

infördes 2016, innehåller flera olika utvärderingskomponenter, och som bland annat ställer krav på 

lärosätenas egna kvalitetssystem. Det innebär att den äldre formen av utvärderingar, där UKÄ granskar 

enskilda utbildningar just nu fasas ut till förmån för fakultetens eget system. 

I mars 2018 beslutade Lunds universitet om en policy samt föreskrifter för kvalitetssäkring av 

universitetets utbildningar. I denna har fakulteterna fått i uppdrag att utveckla kvalitetssystem som 

möter ramarna i universitetets policy, som ska driftsättas senast 1 januari 2019 och innefatta all 

utbildning inom fakulteten inom en sexårsperiod År 2020 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

att granska Lunds universitets, och därmed också fakulteternas, system. Under året har utveckling och 

införande av olika komponenter i kvalitetssäkringssystemet har haft hög prioritet inom LTH för att 

kunna möta uppsatta deadlines.  

Nedan beskrivs några av de aktiviteter som genomförts inom LTH och resultat från dessa, när det är 

tillämpligt. 

 

1.1 Externa utvärderingar 

Utbildning på forskarnivå 

UKÄ utvärderar för närvarande forskarutbildningen på landets lärosäten genom att bedöma ett urval 

av lärosätenas forskarutbildningsämnen med fokus på resultat och förutsättningar för utbildningen. 

Den här typen av utvärderingar kommer antagligen bli mindre förekommande framöver, till förmån 

för lärosätenas egna kvalitetssystem. 

Hittills har tre utbildningar inom LTH utvärderats: arkitektur, datavetenskap och miljöpsykologi. 

Utvärderingarna påbörjades i december 2016 och resultaten presenterades under våren/sommaren 

2018. En utvärdering kan resultera i omdömena hög kvalitet respektive ifrågasatt kvalitet, och 

samtliga tre utbildningar på LTH bedömdes ha hög kvalitet. Som jämförelse kan nämnas att 95 

forskarutbildningar på olika svenska lärosäten hittills har utvärderats och drygt 25% av dessa fått 

ifrågasatt kvalitet. En utbildning som ifrågasätts ska presentera åtgärder för de brister som 

uppmärksammats inom ett år. I det fall som det bedömts att förändringarna inte är tillräckliga, förlorar 

lärosätet rättigheten att utexaminera doktorander från den utvärderade utbildningen som därmed läggs 

ned av UKÄ. 
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Bedömarnas rapporter från utvärderingarna visar styrkor, svagheter och rekommendationer till 

förbättringar. LTH:s tre utbildningar utvärderades av olika bedömargrupper med delvis skilda synsätt 

och fokusfrågor. Några gemensamma drag kunde dock utläsas: 

• Forskningen som bedrivs inom ämnena bedöms vara relevant och på hög nivå. 

• Forskarutbildningsmiljön och handledningen bedöms fungera bra och även små ämnen kan 

visa att det finns en tillräckligt god miljö för doktoranderna. Doktoranderna har tillgång till bra 

nätverk. Handledarkompetensen är hög och handledarresurserna är tillräckliga. 

• Generellt sett når doktoranderna examensmålen. Några förbättringsområden är identifierade 

och ett mer systematiskt säkerställande efterfrågas. Exempelvis möts målen ofta genom att 

doktoranderna tränar olika färdigheter i sitt forskningsprojekt och det kan vara svårt att rent 

konkret påvisa hur målet uppfylls och att det finns en systematik i arbetet. 

• Arbetsmarknadsperspektivet bedöms vara starkt i de utvärderade utbildningarna. Det finns 

en tydlig arbetsmarknad och ämnena har i de flesta fall bra kontroll var alumner arbetar. 

• Doktorandinflytandet fungerar i stort sett bra. Däremot måste fakulteten vara observant på 

att alla doktorander bemöts likvärdigt. Exempelvis behöver det säkerställas att information 

finns tillgänglig både på svenska och engelska, samt att finansieringsform (anställning, 

stipendier, anställning utanför lärosätet) inte påverkar möjligheten att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

• Frågan om jämställdhetsintegrering i utbildningarna verkar få större vikt i kommande 

utvärderingar och det finns anledning att tro att detta är ett område som kan stärkas. Några av 

ämnena visar en medvetenhet kring frågan men generellt sett är det kriterium som är svårt att 

föra i bevis.  

Generellt sett är bilden att de utvärderade utbildningarna håller hög kvalitet och men att vi kan bli 

bättre på att föra det i bevis för samtliga doktorander. Exempel på kommentarer och 

rekommendationer från rapporterna: 

• Arbeta med de individuella studieplanerna så att de tydligare visar progression och 

måluppfyllelse. 

• Introducera fler obligatoriska kurser. 

• Förstärk den systematisk uppföljning/kvalitetssäkring som ligger nära ämnet så att det går att 

påvisa att den genererar utveckling i den faktiska utbildningen. 

 

Under 2018 har en ny utvärderingsomgång startats där sex av LTH:s forskarutbildningsämnen ingår 

(arbetsmiljöteknik, förpackningslogistik, maskinelement, maskinkonstruktion, mekanisk teknologi och 

verktygsmaskiner, rehabiliteringsteknik). Före sommaren lämnades underlag för bedömningen in, i 

form av självvärderingar, publikationslistor, allmänna och individuella studieplaner för doktoranderna 

samt information om doktorander, handledare och andra forskare nära miljön. 

 

1.2 Fakultetens kvalitetssäkringssystem 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har LTH driftsatt ett system för programutvärdering 

under 2018. En intern bedömargrupp har utsetts och denna har bedömt hur väl utbildningsprogrammen 

når utvalda mål. Tanken är att belysa några mål i taget de kommande åren och i år valdes mål kring: 

kommunikation, lagarbete, att genomföra uppgifter inom givna ramar. Dessa mål är relativt väl 

avgränsade och valdes med tanke på att metodiken är ny och något oprövad. 

Metoden beskrivs i en handledning 

(http://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/kvalitet/programutvardering/Handbok_v1_-_180308.pdf). 

Som utgångspunkt för att beskriva utbildningarna, ska målen uttryckas och konkretiseras genom att 

programmen beskriver dem utifrån den arbetsmarknad och den forskning som utbildningen baseras på. 

http://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/kvalitet/programutvardering/Handbok_v1_-_180308.pdf
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I detta arbete har olika metoder använts, till exempel, dialog med samverkansråd, dialog med lärare på 

utbildningen och de alumnundersökningar som en del program har genomfört. I det här sammanhanget 

kan det vara värt att nämna uppdraget att se över syften och mål i utbildningsplanerna, som getts till 

programledningarna, vilket är en del av arbetet med att konkretisera utbildningens mål. 

Bedömarna har granskat portföljerna genom att beakta följande: 

 Har programmen gjort en trovärdig konkretisering av sina mål? 

 Finns det en trovärdig tanke kring programmens struktur och innehåll? 

 Finns det en trovärdig beskrivning och argumentation för att studenterna når målen? 

och konstaterat följande: 

 Det är generellt sett enklare att se bevis på att det finns en trovärdig plan för utbildningarnas 

innehåll än att se bevis för att studenterna lär sig det som förväntas. 

 Det finns generellt sett bättre belägg för att studenterna får relevanta kunskaper i 

kommunikation än för andra mål men att man bör vara uppmärksam på om studenterna 

examineras i grupp eller individuellt. 

 För utbildningar på avancerad nivå, ska studenterna kunna kommunicera i internationella 

sammanhang. Bedömargruppen har bedömt hur väl programledningarna har analyserat och 

definierat vad detta innebär för den aktuella utbildningen. En av programledningarna har 

exempelvis använt sitt samverkansråd för att få en bättre bild av den internationella och 

interkulturella kommunikationen som kan vara relevant för det arbetsliv som studenterna 

möter. 

 Det ställs krav på att studenterna ska kunna lagarbeta i grupper med olika sammansättning. På 

LTH:s utbildningar är studentgrupperna ofta homogena och det krävs en del strategier för att 

uppnå målet. På vissa utbildningar tränas studenterna i gruppdynamik och andra använder 

olika former för rollspel och träning i autentiska situationer. På något program har man skapat 

samarbete med en annan fakultet och det tvärvetenskapliga universitetet kunna användas 

bättre för att låta studenterna träna på lagarbete med olika grupper. 

 För att kunna bemöta målet som berör studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom 

givna ramar, krävs ett ställningstagande kring vilka ramar som är relevanta för just denna 

utbildning. Några exempel som nämns är: tidsramar, urval av metoder, lagstiftning och 

säkerhetskrav.  

För närvarande pågår återkoppling från bedömargruppen till de enskilda utbildningsprogrammen. 

Överenskommelsesamtal mellan institution och program har införts och genomförs för andra gången i 

september månad. Dessa kan och bör användas för att diskutera och förankra de åtgärder som 

identifieras i programutvärderingen. 

Det finns en stor mängd kurser på LTH och eftersom dessa utgör stommen i utbildningarna, är 

kursutvärderingar en viktig komponent av kvalitetssystemet. På LTH har kursutvärderingssystem CEQ 

använts sedan 2003 och i figur 1 visas trenden för olika aspekter som mäts. Generellt sett så har 

resultaten i kursutvärderingarna ökat med tiden och aspekten ”Kursens angelägenhet för min 

utbildning” är högre än de övriga värdena. 
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Figur 1. Trender för olika uppmätta aspekter inom LTH:s kursutvärdering. CEQ-värdet ligger på en skala mellan -100 och 

+100 (ju högre värde desto bättre omdöme). 

I Lunds universitets policy ingår även några kvalitetskriterier som kan betraktas som mer tematiska. 

Exempel på de senare är mål som rör jämställdhet och arbetsmarknadsanknytning och nedan 

presenteras en del data kring dessa frågor. 

Jämställdhet 

I figur 2 visas data kring hur andelen kvinnor som antas på LTH:s utbildningar har förändrats de 

senaste åren. Grafen visar att den genomsnittliga andelen kvinnor som antas på LTH:s utbildningar 

ökar sakta, även om andelen planat ut de senaste åren runt 36-37%. Det går också att observera att 

spridningen, d.v.s. skillnaden mellan kvinnodominerade och mansdominerade utbildningar minskar 

något. 
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Figur 2. Den blå linjen visar den genomsnittliga andelen kvinnor som påbörjar en utbildning vid LTH (samtliga 

utbildningar). De grå och gröna linjerna visar andelen kvinnor på den femåriga utbildning som har lägst respektive högst 

andel kvinnor det aktuella året. 

 

Alumnundersökning och arbetsmarknadsstatistik 

Lunds universitet genomförde 2016 en alumnundersökning baserat på studenter som utexaminerats 

2012-2014. Svarsfrekvensen var relativt låg och resultaten får läsas med viss försiktighet. I enkäten 

anger 96.1 % av de svarande att de för närvarande hade ett arbete och den absoluta majoriteten av 

dessa (89%) hade fått arbete inom sex månader efter examen. 93% av de svarande ansåg att arbetet 

helt eller delvis ligger inom inriktningen för sin utbildning. 75% arbetade inom privat sektor, 13% 

inom statlig sektor och 7% inom kommunal sektor. 16% var chefer för små grupper (upp till tio 

personer) men de absolut flesta av de tillfrågade hade inte en chefstjänst ännu. 

 

Utbildning på forskarnivå 

Den tidigare nämnda utvärderingen av enskilda forskarutbildningsämnen kommer under den närmaste 

perioden att fasas ut och ersättas av lärosätenas egen kvalitetssystem. På LTH har en arbetsgrupp 

börjat skissa på ett förslag för en sådan systematik som diskuteras och förankras i organisationen 

under hösten för att kunna rullas ut under 2019. 
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2. Planerade aktiviteter kommande år 

2.1 Externa utvärderingar 

Utbildning på forskarnivå 

Den nationella UKÄ-utvärderingen av de sex forskarutbildningsämnena fortskrider. I november 2018 

kommer intervjuer att genomföras. Resultaten från utvärderingen förväntas publiceras under 2019, 

oklart när under året. 

 

Lärosätestillsyn 2019 

Under 2019 ska en lärosätestillsyn genomföras av UKÄ, där Lunds universitet ska granskas. Det är en 

juridisk tillsyn som ska säkerställa att lärosätet följer lagar och förordningar med fokus på studenternas 

rättssäkerhet. I denna omgång av lärosätestillsynen ska man fokusera på tillgodoräknande, 

studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal, överklagande 

och klagomål.  

De tydligaste kopplingarna till fakultetens kvalitetssäkringssystem är dels att kursvärderingar som 

granskas inom lärosätestillsynen också är en del av kvalitetssäkringen. Dessutom kommer eventuella 

brister som syns i 2019 års lärosätestillsyn att följas upp i samband med granskningen av Lunds 

universitets kvalitetssystem 2020, när det är relevant. 

 

Tematisk utvärdering 

UKÄ kommer att genomföra en tematisk utvärdering 2019. År 2017 genomfördes senast en tematisk 

utvärdering där lärosätenas systematiska arbete för att säkerställa att hållbar utveckling beaktas i 

utbildningen Temat för 2019 är inte känt ännu men förväntas annonseras under hösten 2018. 

En tematisk utvärdering kan ses som ett tvärsnitt av en granskning av ett lärosätes kvalitetssystem och 

betraktar hur lärosätet styr och leder verksamheten, hur förutsättningar och stöd ges till den aktuella 

frågan och vilka konkreta resultat som man ser i verksamheten. 

 

2.2 Fakultetens egna kvalitetssäkringssystem 

Utrullning av system för kvalitetssäkring av forskarutbildningen 

Under 2019 kommer ett system för kvalitetssäkring av forskarutbildningen att rullas ut under 2019. 

Metoderna är inte helt förankrade i organisationen men detta kommer att ske under hösten 2018. 

 

Kvalitetssäkring av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 

(programutvärdering) – fortsatt fokus 

2019 kommer en ny runda i programutvärderingen att genomföras. Eftersom metoden är ny och 

bedömning har skett för första gången 2018, kommer tid ges 2019 för att programmen ska få utrymme 

att beakta och förändra med utgångspunkt från bedömarnas åsikter. 
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Kvalitetssäkring av fakultetens utbildningsverksamhet 

Förutom utvärdering av enskilda utbildningar, ska även förutsättningarna för utbildningen 

kvalitetssäkras, till exempel avseende lärare och handledare (kompetensutveckling och resurssäkring), 

studentinflytande, infrastruktur/studiemiljö och stödverksamhet. Under 2019 planeras en inledande 

kartläggning av de olika områdena för att lägga en grund för ett mer systematiskt 

kvalitetssäkringsarbete (och för att förbereda för den externa granskning som kommer att ske 2020). 

 

Nya masterutbildningar 

I juni 2018 beslutades om inrättande av en ny masterutbildning på LTH. LTH har under våren 

uppmanat organisationen att inkomma med nya förslag på masterutbildningar. Förslagen har 

behandlats av LG GU och flera av dessa förslag förväntas gå vidare i processen, vilket innebär att 

samtliga ska genomgå en kvalitetsgranskning i enlighet med Lunds universitets riktlinjer under hösten 

2018/våren 2019.  

 

2.3 Andra utvärderingar 

Utvärdering av Centre for Engineering Education (CEE) 

Centre for Engineering Education (CEE) kommer att utvärderas under vintern 2018/2019. 

Utvärderingen syftar till att utvärdera hur väl CEE möter det uppdrag som definierats i CEE:s 

föreskrifter. CEE kommer att utvärderas utvärderingsgrupp med nationella och internationella 

bedömare. 

 

3. Axplock av aktiviteter som är på gång med syfte att förbättra 

kvaliteten 

Nedan presenteras ett antal exempel på aktiviteter som har eller ska införas med syfte att förbättra 

kvaliteten: 

 Digitalisering 

Inom LTH har frågan om digitalisering fått ett större fokus. Under året har frågan belysts ur 

några civilingenjörsprograms (datateknik, informations- och kommunikationsteknik och 

elektroteknik) perspektiv, där fokus har varit att betrakta digitalisering som del av 

utbildningarnas innehåll. Framöver förväntas en större satsning som även belyser 

digitalisering med syfte att understödja det studentcentrerade lärandet och de 

utbildningsadministrativa processerna. 

 Handledarstöd 

Ett handledarprogram håller på att inrättas för att stödja LTH:s handledare inom 

forskarutbildningen. Det innefattar bland annat seminarieserier kring olika frågor men 

förbättrade informationsytor, riktade till handledarna, planeras också. 

 LTH Career academy 

Ett program riktat till biträdande universitetslektorer för att stödja befordran till 

universitetslektor är under inrättande och startar under 2019. Programmet planeras innefatta 

kurser och mentorskap. Tanken är att stödja karriärutvecklingen för yngre lärare och att på 

lång sikt säkerställa en lärarkår god kompetens och möjlighet att bedriva både forskning och 

utbildning. 
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 Studenternas psykosociala arbetsmiljö 

LTH har arbetat en del kring frågan om den psykosociala arbetsmiljön för studenterna genom 

att bland annat införa en enkät för att följa upp frågan. LTH håller också på att formera ett 

studiesocialt råd som ska fungera som beredande och rådgivande till LG GU. 

 Öppen studentinnovation  

Ett projekt som drivs av InnoVision, en informell grupp vid LTH som arbetar med frågor som 

rör innovation och entreprenörskap. Projektet syftar till att skapa en fysisk mötesplats på LTH 

där studenter på ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt sätt kan jobba med, dels 

projektkurser, dels med egna projekt.  
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Förändringar i kvalitetsarbetet från 2018
Lärosätets ansvar för ett systematiskt kvalitetsarbete sätts i ljuset och i externa 
granskningar kommer vårt kvalitetssystem att sättas i fokus.

Lunds universitets policy och föreskrifter för kvalitetssäkring beslutades i mars 2018 och 
ställer krav på att kvalitetssystem har utvecklats och införs senast 1 januari 
2019 på varje fakultet. Bedöms i en årlig kvalitetsdialog med Lunds universitets ledning.

Ställningstagande på fakulteten:
Måste  Vill
Utvärdering  Utveckling

Konsekvenser:
Mer systematik => Att knyta samman loopen
Indikation => Belägg
Reaktiv => Proaktiv organisation

Planering

Genomförande

Uppföljning

Analys
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2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4<2018 2019Q1 2019Q2

2017 – Arkitektur, Datavetenskap och 
Miljöpsykologi

2018 – Arbetsmiljöteknik, Förpackningslogistik, Maskinelement, Maskinkonstruktion, 
Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, Rehabiliteringsteknik

>2019Q2
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Utvärderade utbildningar håller hög kvalitet men vi kan bli bättre på att föra det i 
bevis och påvisa systematik, nära ämnet (knyta samman loopen).
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2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4<2018 2019Q1 2019Q2

2017 – Arkitektur, Datavetenskap och 
Miljöpsykologi

2018 – Arbetsmiljöteknik, Förpackningslogistik, Maskinelement, Maskinkonstruktion, 
Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, Rehabiliteringsteknik

Kvalitetssystem – Utbildningar på forskarnivå

Kvalitetssystem – Förutsättningar för utbildning
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Kvalitetssystem – Utbildningar på grundnivå och avancerad nivå

U
tv

är
de

rin
g 

fo
rs

ka
ru

tb
ild

ni
ng



Lunds Tekniska Högskola |  2018Lunds Tekniska Högskola |  2018

Planering

Genomförande

Uppföljning

Analys

Konkretisering av mål
Programmens struktur 
och innehåll

Belägg att 
studenterna når 
målen?

Överenskommelse-
samtalen

Programutvärdering

Utbildningarna vilar på vetenskaplig grund och är 
relevanta för samhällets behov

Studenterna/doktoranderna når uppsatta mål för
t.ex. en civilingenjör och arkitekt, samt mål inom 
LU angående internationalisering, hållbar 
utveckling, integrering av jämställdhetsperspektiv 
och likabehandling
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2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4<2018 2019Q1 2019Q2
2017 – Arkitektur, Datavetenskap och 

Miljöpsykologi

2018 – Arbetsmiljöteknik, Förpackningslogistik, Maskinelement, Maskinkonstruktion, 
Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, Rehabiliteringsteknik

Kvalitetssystem – Utbildningar på forskarnivå

Tematisk utvärdering – Tema/tidpunkt?

Masterutbildning i produktrealisering
Ny masterutbildning 1
Ny masterutbildning 2
Ny masterutbildning 3

Ny masterutbildning 4

CEE

Kvalitetssystem – Förutsättningar för utbildning
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Digitalisering

LTH Career Academy

Kvalitetssystem – Utbildningar på grundnivå och avancerad nivå
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Sy fte och mål för program v id LTH 
 
För alla utbildningsprogram gäller att de måste förhålla sig till de mål som finns angivna i hög-
skoleförordningen. Det är mot dessa mål som UKÄs utvärderingar normalt görs. Se utdrag ut 
HF i bilaga 1. 
 
I tillägg till detta har LTH krav på att det ska finnas programspecifika syften och mål formule-
rade. Dessa syften och mål ligger till grund för utformning och innehåll på programmen och ut-
gör också en grund för utvärderingar av programmen. Arbete pågår just nu i LTHs programled-
ningar med översyn av dessa syften och mål. LTHs styrelse kommer till våren 2019 att få åter-
rapportering om programmens beslut kring reviderade syften och mål.  
 
Vid mötet den 18 september kommer några av dessa syften och mål att diskuteras med målet att 
styrelsen ska få en bättre insyn i programmen samt ge styrelsen en möjlighet att ge input till 
programledningarnas arbete med syfte och mål.  
 
Alla syften och mål för programmen finns att finna i studiehandboken se http://www.stu-
dent.lth.se/studieinformation/studiehandboken/ där gällande syfte och mål finns i enskilt pro-
grams utbildningsplan. Styrelseledamöterna uppmuntras att läsa igenom dessa och gärna åter-
koppla till programledningarna för respektive program i de fall man har några synpunkter på 
programmens skrivningar. 
 
Nedan följer några typiska exempel på nuvarande formuleringar av syfte och mål för några av 
LTHs program. 
 
 
 
Maskinteknik 
Syfte 
Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av produkter i form av varor och tjänster. 
Kompetenser inom produktframtagning behövs inom branscher som traditionell verkstadsindu-
stri, processindustri, telekommunikations- och elektronikbranschen samt bygg- och möbelindu-
strin. Produktframtagningsprocessen innefattar aktiviteter som design, produktutveckling, di-
mensionering, tillverkning, distribution och återvinning. Eftersom konkurrensen om både råva-
ror och energikällor hårdnar erfordras en utveckling mot effektivare produktion, effektivare ut-
nyttjande av befintliga resurser och energikällor samt anpassning av befintliga produkter och sy-
stem till nya material och nya energikällor. 
Utbildningen i maskinteknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som  

• bedriver framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden 
• deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet inom produktframtagningsprocessen uti-

från ett hållbarhetsperspektiv 
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• utvecklar teknik för säker och miljövänlig energiförsörjning och energiomvandling. 

Programmet präglas av en stark industrianknytning 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 

• kunna identifiera de primära aktiviteter som ingår i produktframtagningsprocessen samt 
inse deras betydelse för möjligheten att konkurrenskraftigt utveckla och framställa pro-
dukter 

• visa förmåga till yrkesmässig fördjupning inom något av specialiseringsområdena ener-
giteknik, transportteknik, logistik och produktionsekonomi, mekatronik, produktreali-
sering, produktutveckling, beräkningsmekanik samt teknisk design 

• utgående från grunder som förvärvats i naturvetenskapliga och maskintekniska ämnen 
kunna utforma och använda verktyg och/eller modeller för analys och provning inom 
specialiseringsämnen av betydelse för yrkesverksamheten. 

 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 

• kunna lösa maskintekniska problem med begränsad eller ofullständig informations-
mängd och kunna värdera resultatens rimlighet 

• genom erhållandet av breda kunskaper inom det maskintekniska området kunna kom-
municera med olika yrkeskategorier verksamma utanför det valda specialiseringsområ-
det, 

• visa förmåga att arbeta med industrianknutna problemställningar. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 

• kunna följa teknikutvecklingen och kritiskt granska de förändringar denna medför för 
människor och miljö 

• ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och blivit motiverad till 
fortgående yrkesmässig förnyelse 

• visa förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för sina arbetsuppgifter och ha utvecklat 
ett gott självförtroende inför tillgodogörande av ny information och obeprövad metodik. 

• visa förmåga att arbeta på ett sätt som uppmuntrar sammanhållning, identitet, öppen di-
alog och ömsesidig respekt. 

 
Teknisk fysik 
Syfte 
De teknologiska framsteg som varit avgörande för att forma dagens samhälle har ofta byggt på 
analys och lösning av problem med hjälp av matematik och fysik. Även för att bygga morgon-
dagens samhälle behövs kvalificerade ingenjörer med en bred teoretisk och experimentell bak-
grund. 
Utbildningen i teknisk fysik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som 

• är generella problemlösare utifrån breda och djupa kunskaper i matematik, fysik och 
teknikämnen 

• söker lösningar i nya och okända, ofta tvärvetenskapliga, tekniska problemställningar i 
forsknings- och utvecklingsarbete. 
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Programmet präglas av teoretiskt utmanande studier inom främst matematik och fysik och en 
nära koppling till starka forskningsmiljöer vid Lunds universitet. 
 
Mål 
Efter genomgången utbildning på programmet skall studenten  

• ur ett matematiskt och naturvetenskapligt perspektiv kunna hantera tekniska problem, i 
synnerhet sådana som lämpar sig för teoretisk analys 

• genom att kombinera kunskaper i matematik, fysik och teknik kunna ta fram förslag till 
lösningar på nya och oförutsedda problemställningar inom flera olika teknikområden 

• kunna kommunicera och samarbeta med experter inom flera olika tekniska och naturve-
tenskapliga områden. 

 
Datateknik 
Syfte 
Datateknik behandlar system och tillämpningar där datorer och program utgör fundamentala 
komponenter. Datorer och program genomsyrar i allt högre grad all teknisk utveckling i sam-
hället: från industriprodukter och produktion till viktiga samhällsfunktioner. Den snabba data-
tekniska utvecklingen leder till behov av civilingenjörer som kan utveckla och hantera alltmer 
komplexa system och tillämpningar. 
Utbildningen i datateknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som 

• utvecklar avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar inom exempel-
vis processindustrin, telekomindustrin, media- och underhållningsbranschen, 

• använder ett systemtänkande där såväl programvara och hårdvara som teori och tillämp-
ningar bildar en helhet. 

Programmet präglas av en helhetssyn på datatekniken som innefattar människan som utvecklare 
och användare. 
 
Mål 
Utbildningen inom datateknik skall ge: 

• förmåga att arbeta med utveckling och modellering av komplexa tekniska system och 
tillämpningar där datorer och programvara utgör väsentliga komponenter, 

• förmåga att i sin yrkesverksamhet kontinuerligt tillgodogöra sig, samt delta i, den 
snabba utvecklingen inom det datatekniska området, 

• förmåga att delta i stora utvecklingsprojekt med många utvecklare från ett flertal disci-
pliner och höga kvalitets- och kostnadskrav, 

• förmåga att utveckla system av datorer och programvara som är anpassade efter männi-
skors olika behov. 
 

 
 
Väg- och vatten 
Syfte 
Samhällsbyggnadsfrågor griper in i alla människors vardag och livsmiljö och kraven på en håll-
bar samhällsutveckling leder till alltmer omfattande krav på teknisk kompetens inom området. 
Utbildningen i väg- och vattenbyggnad syftar till att möta behovet av civilingenjörer som: 

• deltar i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transport-
system och samhällen med hänsyn till tekniska, miljömässiga, ekonomiska, sociala, 
etiska och estetiska aspekter 
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• tillämpar ett helhetsperspektiv på samhällsbyggandets organisation och roll. 

Programmet präglas av sin förankring i samhällets behov av väl fungerande byggnader och in-
frastrukturer. 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad ska studenten ha utvecklat: 

• ett helhetsperspektiv på planering, byggande och förvaltning samt på samhällsbyggan-
dets organisation och roll. Detta perspektiv innebär att studenten ska kunna väga in och 
väga samman bland annat tekniska, miljömässiga, ekonomiska, sociala och estetiska 
aspekter vid samhällsbyggnadsverksamhet, och 

• ingående kunskaper i såväl matematisk-naturvetenskapliga som grundläggande och till-
lämpade tekniska ämnen som underlag och förberedelser för verksamhet och forskning 
inom planering, projektering, konstruktion, utförande, kvalitetssäkring och förvaltning 
av byggnader, anläggningar, transportsystem och samhällen. 

Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad ska studenten ha utvecklat förmåga att: 

• utveckla och utforma byggnader, anläggningar, transportsystem och samhällen med 
hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar utveckling, och 

• med relevanta vetenskapliga verktyg beskriva och analysera kvalificerade ingenjörsupp-
gifter inom samhällsbyggnadsområdet, samt bedöma dessa verktygs tillämpbarhet och 
begränsning i olika sammanhang. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad ska studenten visa: 

• medvetenhet om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för dess utnytt-
jande i samhällsbyggnadsprocessen med hänsyn till människors livsmiljö och resurshål-
lande av material och energi i ett livscykelperspektiv, och 

• vilja att bearbeta sina egna värderingar i moraliska och etiska frågor, speciellt med hän-
syn till ansvaret inom samhällsplanering, byggnadsteknikens effekter på miljön och 
ekonomiska frågeställningar. 

 
Arkitektur 
Syfte 
Arkitektur handlar om kvaliteten i de rum människan skapar för sina liv. Hur dessa rum gestal-
tas och vidareutvecklas utgör det centrala fokusområdet. Att bygga dessa rumsliga sammanhang 
för människan med långsiktigt hållbara egenskaper är ett mål i sig.  
Utbildningen syftar till att ge den studerande konstnärligt och tekniskt högvärdiga kunskaper i 
rumslig gestaltning genom det byggda, förmåga till och insikter om innovation och nytänkande, 
insikter om arkitektens olika arbetsområden och dessas relation till samhället, och en empirisk 
och vetenskaplig kunskapsgrund för att kreativt och kritiskt förhålla sig till yrke, arkitektur och 
samhälle. Utbildningen präglas av en uttalad internationell profil med stark lokal förankring 
 
Mål 
Arkitektutbildningen vid LTH ska uppfylla de mål som anges i Europeiska Unionens arkitektdi-
rektiv (85/384/EEG). Enligt direktivet ska arkitektutbildningen innehålla en avvägning mellan 
gestaltningsarbetets teoretiska och praktiska aspekter samt säkra en tillägnelse av: 

• förmåga till arkitektonisk gestaltning - konstnärlig, estetisk och teknisk, 
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• tillräcklig kunskap i arkitekturens teori och historia, i de arkitekturrelaterade konstar-
terna samt i teknik- och humanvetenskaperna, 

• kunskap om de bildande konsternas betydelse för arkitektonisk gestaltning, 
• tillräcklig kunskap i stadsbyggnadskonst samt i planerings- och planprocessens meto-

der, 
• förståelse för samspelet mellan människor och byggnader och mellan byggnader och 

omgivning, samt förståelse för nödvändigheten att relatera byggnader och rumslig orga-
nisation till människans behov och skala, 

• förståelse för arkitektens profession och arkitektens uppgifter i samhället, 
• förståelse för utredningsmetoder och programarbete inför gestaltningsuppgifter, som 

alltid omfattar sociala och kulturella implikationer,  
• förståelse för byggnadskonstruktion och byggteknik, 
• tillräcklig kunskap om de fysikaliska förhållanden och om den byggteknik som påver-

kar byggnadens tekniska funktion, komfort och klimatskydd, 
• erforderlig gestaltningsförmåga för att kunna möta brukarens behov inom de ramar som 

budget och regelverk ger, och 
• tillräcklig kunskap om byggprocesser, organisationer, regelverk och metoder som på-

verkar det arkitektoniska projektets genomförande och införlivande i den allmänna pla-
neringen. 
 

 
 
Kemiteknik 
Syfte 
Kemiteknik handlar om att förverkliga kemin i större skala och om att använda kemin som ett 
verktyg för att skapa morgondagens produkter. Kvalificerad kemiteknisk kompetens är särskilt 
avgörande för samhällets omställning till miljöanpassade processer som utnyttjar förnyelsebara 
råvaror. 
Utbildningen i kemiteknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som 

• utifrån kombinationen av molekylärt och tekniskt perspektiv kan analysera, utveckla 
och förverkliga kemitekniska processer och produkter inom kemirelaterad industri och 
forskning, 

• tillämpar en kemisk laborativ kompetens både i laboratorieskala och i produktionsskala. 

Programmet präglas av en helhetssyn på hur kemitekniken bidrar till en hållbar utveckling  
 
Mål 
För civilingenjörsexamen i kemiteknik skall studenten: 

• visa förmåga att i laboratorieskala och i större skala planera, genomföra och utvärdera 
experiment, 

• visa förmåga att med teoretiska modeller beskriva fysikaliska och kemiska förlopp samt 
att bedöma dessa modellers tillämpbarhet och begränsning i olika sammanhang, 

• visa förmåga att utifrån kemiska, termodynamiska och kinetiska aspekter föreslå och ut-
veckla alternativa kemiska reaktionsvägar, 

• visa förmåga att utforma och dimensionera apparatur för kemiska processer och operat-
ioner, samt att välja driftsätt, styrning och material, 

• visa förmåga att, med ett naturvetenskapligt synsätt, bedöma och utforma kemiska pro-
dukter och processer med hänsyn tagen till råvaror, energi, samt inverkan på yttre och 
inre miljö. 
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Elektroteknik med automationsteknik (högskoleingenjörsprogram) 
Syfte 
Elektroteknik med automationsteknik handlar om hur man projekterar, bygger upp och installe-
rar såväl elsystem som automationssystem. I dessa system ingår datorsystem för styrning och 
övervakning men också projektering och installationsarbete. 
Utbildningen i elektroteknik med automationsteknik syftar till att möta behovet av högskolein-
genjörer, som 

• analyserar behov och problemställningar inom exempelvis processindustrin, tillverk-
ningsindustrin, vårdsektorn, byggnadsindustrin, eldistribution och elinstallations-
branschen, 

• skapar helhetslösningar utifrån känd teknik för såväl automationsindustrin som elkraft-
branschen. 

Programmet präglas av ingenjörsmässighet och har stark anknytning till näringslivet och det 
omgivande samhället. Utbildningen förbereder också för arbete med process och projekthante-
ring i enlighet med samhälleliga behov och krav. 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
Studenten skall  

• ha förvärvat grundläggande kunskap inom ellära, elektronik, programmering, data-
bashantering och datasäkerhet, 

• ha förvärvat fördjupad kunskap inom elenergiteknik, elektriska drivsystem, tele- och 
datorkommunikation samt digital- och datorteknik, 

• ha förvärvat fördjupad kunskap inom kraftelektronik, styr- och reglerteknik, elektrisk 
mätteknik, automationsteknik och installationsteknik inom automationsteknik. 

 
Färdighet och förmåga 
Studenten skall 

• kunna gå in i ett industriellt projekt för konstruktion av elektro- och/eller automations-
system och efter en kort tid vara produktiv i projektet, 

• kunna självständigt planera och driva projekt utifrån en analys av risker och tillgängliga 
resurser, 

• kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga kunskaperna inom elektro- och 
automationstekniken. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten skall 

• ha förvärvat god förståelse för konstruktion av elektro- och/eller automationssystem, 
med dess möjligheter och begränsningar med hänsyn tagen till systemens roll i samver-
kan med sin omgivning. 
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Bilaga 1 Mål Högskoleförordning 1993:100 
 
Det finns mål i HF för alla typer av utbildningar som finns vid LTH, observera att det skiljer sig 
mellan olika typer av utbildningar. För de som vill se mål för andra program än de två typer 
som exemplifieras nedan finns de på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-
ment/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 . 
 
  
Arkitektexamen 
Mål  
För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 
arbeta som arkitekt.  
 
Kunskap och förståelse  
För arkitektexamen skall studenten  

• visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant 
forsknings- och utvecklingsarbete och  

• visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia som för-
djupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelse-
miljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa.  

 
Färdighet och förmåga  
För arkitektexamen skall studenten  

• visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda 
och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt sam-
hällets mål för hållbar utveckling,  

• visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och 
kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ra-
mar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område,  

• visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer 
för uppförande och förändringar av byggnadsverk,  

• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell 

muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med olika grupper klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slut-
satserna och därmed bidra till yrket och verksamheten.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För arkitektexamen skall studenten  

• visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska 
och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till 
samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet 
mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön,  

• visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lös-
ningar av hög kvalitet och med god gestaltning, och  

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande ut-
veckla sin kompetens. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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Civilingenjörsexamen 
 
Mål  
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör.  
 
Kunskap och förståelse  
För civilingenjörsexamen skall studenten:  

• visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfaren-
het samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och  

• visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i mate-
matik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området.  

 
Färdighet och förmåga  
För civilingenjörsexamen skall studenten:  

• visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera 
och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,  

• visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,  
• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter 

inom givna ramar,  
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att mo-

dellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,  
• visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till 

människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling,  

• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och  
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skrift-

ligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För civilingenjörsexamen skall studenten:  

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälle-
liga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete,  

• visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och männi-
skors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt 
miljö- och arbetsmiljöaspekter, och  

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande ut-
veckla sin kompetens. 
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Rektors rapporter
• GU - syften, kvalité, dimensionering,… – detta SLTH
• Digitalisering – nästa SLTH
• Uppdragsutbildningar – se vicerektor S&I
• Ny kommunikationsplan lanseras 6 oktober



Rektors rapporter
• GU - syften, kvalité, dimensionering,… – detta SLTH
• Digitalisering – nästa SLTH
• Uppdragsutbildningar – se vicerektor S&I
• Ny kommunikationsplan lanseras 6 oktober
• Campusutveckling – pågår
• Brunnshög – detaljplan finns för SVS
• VINNOVA KC – 5 förslag går vidare från LU, alla LTH
• Science & Innovation Talks sprider sig!
• Internationaliseringshalvdag på LTH hösten 19



Strategisk verksamhetsplanering LTH

Strategisk plan
LU 2017-2026

Strategisk plan 
LTH 2017-2026

Strategisk 
verksamhetsinriktning 
LTH LG 2018-2020 3-

årig(uppdateras årligen)

Verksamhetsplan med 
aktiviteter för respektive 
verksamhetsområde; tex 
nämnder, institutioner, 

avdelningar (årlig)

Agenda 2030

5 Nyttoområden

Internationalisering

Jämställdhet

Myndighetsuppdraget



Den Strategiska Planen
• LTHs vision:

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen

• Samhället förändras i allt snabbare takt. Hållbarhet, globalisering,  digitalisering, och 
nya former av kunskapsspridning är några faktorer som bidrar till detta. 

• I LTH:s årliga verksamhetsplan definieras resultatinriktade utvecklingsprojekt,  
baserade på strategier för att nå målen. LTH:s ledning har det övergripande 
ansvaret för att de initieras. 



Den Strategiska Planen
År 2026 är LTH:     
• känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och 

undervisning av högsta kvalité 
• känt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora 

samhällsutmaningarna
• en ledande aktör i den offentliga debatten
• en nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar 

framstående medarbetare och talangfulla studenter
• en funktionell, professionell och effektiv organisation



Fyra områden med 5 mål och 5 strategier 

• Utbildning
• Forskning och konstnärligtutvecklingsarbete
• Samverkan
• Ledning och organisation



Påverkan på planen
• Omvärldsförändringar, dvs utanför LTH
• Chefsrekryteringar, många på LTH
• Resursbrist på vissa områden (DDG, personal, etc)
• Relation Akademiska Hus och LU Bygg
• LADOK3 implementering komplex



Utbildning
• Attraktiva utbildningar på hög internationell nivå, 

gäller såväl grund-, avancerad och forskarnivå. 
Ledord: Kreativitet, tvärvetenskap, progression 
och reflektion (U1, U2, U4)

– Nytt kvalitetssystem implementeras: 
grundutbildning pågår, forskarutbildning påbörjad 

– Översyn av mål och syfte med alla program –
initierat. För rapportering till SLTH.

– Framtagande av nya masterutbildningar –
Produktutveckling startar 2019, 4-5 ytterligare 
under förutredning.

– Internationella perspektiv på utbildning – ny 
rektor, internationalisering av hela verksamheten

• Kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i 
samhälle och akademi (U3)

– Ökad interaktion program och institutioner. 
Överenskommelseprocesserna – andra 
omgången

– Samverkansråd – finns för samtliga program

– Digitalisering – LADOK3, intranät, nytt system 
masterantagningen, disputationssystemet, 
registration-inline



Forskning & konstnärligt utvecklingsarbete
• Tydlig koppling till de stora samhällsutmaningarna (F1, 

F3)

– Utvecklingsprojekt ”Kartläggning av hur forskningen vid 
LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna”, 
mars-dec 2018. 

– Stimulera tvärvetenskap genom tex strategiska medel

• Inomdisciplinärt excellent, stimulera kreativitet (F2)

– Öka LTHs konkurrenskraft genom samordning av 
ansökningar, inom LU och LTH. Se VINNOVA KC.

– Bättre utnyttjande av forskningsinfrastruktur: 
Utvecklingsprojekt ”Kartläggning av 
forskningsinfrastruktur”, aug 2017 – mars 2018. 
Kopplat till LUCRIS nya modul för 
forskningsinfrastruktur.

– Nyttja Max IV och ESS – LINXS, SWEbeams, Vinnväxt 
”Smarta material”, FIRS …



Samverkan
• LTH skall kommunicera tydligjöra sina styrkor (S1,S2)

– Ny kommunikationsstrategi – nyttoområden

• Stärka partnerskap mellan LTH och utvalda företag (S1)

– Utveckling av LTHs Näringslivsråd - igång

– S&I talks, S&I visits - igång

• LTH ska ha tydlig Innovationsprofil (S4)

– Utvecklingsprojekt ”Innovations-kultur / Öppen student-
innovation”, inkl. fysisk mötesplats, utbildning 
(Minor/Master), MakerSpace, finansiering, etc. 

• LTH ska ha en tydliga roll inom ”Livslångt lärande” (S3)

– Executive utbildningar (med EFL). Företags- intresse 
kartlagt, kursförslag utarbetas, avtal och riktlinjer tas 
fram. LTH vicerektor i styrelse, handläggningsrutin för 
uppdragsutbildning

– Specialist utbildningar (med LUCE). Flera diskussioner 
pågår (Programmering, AI, etc) – strukturerad kontakt 
med LUCE påbörjad



Ledning & Organisation
• LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt 

rekryteringsarbete, vara en attraktiv 
arbetsgivare, erbjuda god arbetsmiljö (O1, 
O2, O3)

– Kvalitetssäkrade karriärvägar, Stärka 
rekryteringar genom tex startbidrag och 
Meriteringsanställningar: LTH Career Academy 
startar dec 2018.

• LTH skall vara en funktionell, professionell 
och resurseffektiv organisation baserad på 
ett tydligt ledarskap(O4, O5)

– Se över institutionsstruktur – diskussion i 
prefektrådet initierad, förslag till chefsstruktur 
på institution

– Tydlig verksamhetsplaneringsprocess med årlig 
uppföljning och utvärdering: årscykel 
framtagen, verksamhetsutveckling påbörjad. 

– Digitalisering med tex Intranätet – start 
implementering



23 oktober
• Kommunikationsfokus - uppföljning av 

resultat, redovisning av plan för 
kommande period

• Ekonomi – inför budgetarbetet, 
redovisning av nyckeltal, status mm.

• Samhällspåverkan, framtidsscenario, 
riktade anslag, påverkan o mot LTH 
vision 2020– hur ligger vi till?

• Revidering av arbetsordning, beslut i 
dec.

• Kommande årskalender.
• Genomgång programsyften, del 3 (var 3:e 

år)

Årskalender LTHs styrelse 2018

Bokslut

Bokslut Bokslut

14 december:
• Totalbudget
• Samverkansfokus - näringsliv/samhälle
• Internationella frågor
• innovation
• Hedersdoktorer & promotor
• Fördelningsbeslut – förhandsbesked
• Ekonomi och samhällskonsekvenser, rektors prognos sett mot 

LTHs vision 2020
• Genomgång programsyften, del 4 (var 3:e år)

8 juni:
• Forskningsfokus FNs arbete och utmaningar
• Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur
• Genomgång programsyften, del 1 (var 3:e år)

5-6 februari
• Styrelseinternat
• Bokslutsredovisning
• Fördelningsbeslut, budget
• Verksamhetsplan & resursfördelning, 

samt återkoppling från föregående år 

11 april:
• Övergripande organisation, verksamhetsutveckli
• Effektivitet
• Digitalisering
• Översyn av principer hedersdoktorer
• Principer för justering av utbildningsplatser

13 september:
• Grundutbildningsfokus - antagn.statistik,

genomströmning, program- och 
kursutbudsrevideringar, innovation

• Kvalitet, övergripande frågor
• Forskarutbildningsfokus - antal doktorander mm
• Verksamhetsplan, uppföljning av aktiviteter
• Genomgång programsyften, del 2 (var 3:e år)



LTH – en plats för drömmar och 
upptäckter

• En attraktiv campus miljö.
– En arbetsplats som genomsyras av 

respekt
– En fysiskt stimulerande miljö

• En miljö som präglas av nyfikenhet och 
dynamik där vi vågar utmana, såväl externt 
som internt:

– Vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och är 
konstruktivt ifrågasättande av  invanda 
föreställningar.

– Vi är generösa, behandlar varandra med 
respekt och lyfter varandras prestationer 
inom forskning, utbildning och samverkan. 
LTH har ett aktivt strategiskt arbete, där 
tvärvetenskap, öppenhet för förändringar, 
inkluderande, jämställdhet och mångfald 
är en naturlig del av organisationen.

Initiativ taget för att starta en arbetsgrupp vid LTH med deltagande från LU Bygg,



www.lth.se
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	Vi ser dock att detta kommer att genomsyra mycket mer än den direkta forskningskommunikationen utan bli en drivkraft för hela LTH.
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	 Initiala diskussioner förs kring LTHs medverkan i ett nytt executive MBA (se även punkten ovan om EFL). Oklart hur försäljningen av denna ska ske (LUCE/EFL).
	S4-I1: Öppen studentinnovation
	 Studentinnovation drivs av den informella gruppen InnoVision (ca 10-15 forskare från LTH med). Tre undergrupper har bildats med fokus på 1) profilering och budget, 2) utbildning och innehåll, och 3) mötesplats. Detta arbete kopplas starkt till Utvec...
	 LTH har satsat 0.5MSEK på detta projekt.
	S5-I1: Samhällsinitiativ
	 Nytt initiativ på LTH med att kartlägga vilka student-föreningar som finns, ex iGem, Ung vetenskapssport, Code at Lund, etc. Målet är att kunna stödja dessa grupper bättre och förtydliga deras roll som representanter för LTH.
	 Sveriges ingenjörer har initierat ett arbete kring uppdragsutbildning och livslångtlärande. Ett andra möte med flertalet av Sveriges universitet representerade hölls i Stockholm den 27/8.
	 LTH deltar (som vanligt) på Kulturnatten.
	Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation
	Vicerektor Internationella Frågor Martin Tunér (VRI)
	 U1, U2 Arrival days – VRI har välkomnat internationella studenter och master studenter.
	 U1 VRI möten med programledare – VRI arbetar vidare under hösten med individuella möten med programledarna för att bättre förstå processer och utmaningar med studentutbyten, samt att påbörja en löpande dialog om den fortsatta internationaliseringen ...
	 U1,U5, S3 LTH- Internationaliseringshalvdag – VRI har presenterat och fått ok av LG att arbeta vidare med framtagandet av en internationaliseringshalvdag på LTH. Syftet är att skapa en internkonferens där LTHs personal och studenter kan lära sig mer...
	 Besök:
	o Delegation från Lanzhou University, Kina, kom till Lund 27 Augusti. VRI tog emot för LU och berättade om LU/LTH och besvarade frågor om det svenska utbildningssystemet.
	o S3 VRI har med Rektor LTH tagit emot representant för ”Landskrona Initiativet”. VRIs industrierfarenhet och forskningsexpertis passar väl in i sammanhanget.
	 Kommande besök:
	o VRI tar emot Eisenhower-stipendiat 19 september.
	o VRI tar emot delegat från University of Queensland, Australien, 20 september.
	o VRI avser att delta i TIME-nätverkets möte i Sao Paolo 4-7 Oktober.
	o VRI avser att delta i Internationaliseringsdagarna 2018 i Uppsala
	o VRI avser att delta i Magalhaes-nätverkets möte i Bogota 19-20 November.
	 Övrigt
	o O4 Är allmänt tjatig och återkommande gnällig – Vi behöver kontinuerligt arbeta med att förenkla processer på LTH. När nytt tillkommer behöver vi fundera på vad vi ska ta bort. Det ska vara Lätt att göra rätt!
	o O3, S5 Lyssnade på togetherness seminarie "Varför väljer pojkar och flickor olika utbildningar?" av Una Tellhed. Blev fångad av att så många tjejer väljer bort tekniska ämnen för att de helt felaktigt tror att de inte kan. Det ska vi inte acceptera ...
	o O3, O4 Har påbörjat ett utkast till ny email-policy för LTH. Den för många av våra medarbetare sammanblandningen av arbete och fritid riskerar att vara skadlig, på flera plan, och vi behöver fundera på hur vi utformar rekommendationer och regler som...
	o VRI har startat sina GU-höstkurser med deltagare från minst 13 nationer. Tillsammans med VRIs doktorander från sex nationer ges VRI en utmärkt möjlighet att reflektera över internationaliseringsarbetet i praktiken.

	§ 52 Anmälningar 180918
	§ 54 Grundutbildning
	�
	Grundutbildning - årscykel
	Bildnummer 3
	Antagning - dimensionering	
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Dimensionering - antagning
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	SLTH	
	Bildnummer 11

	§ 55 Forskarutbildning
	�
	Forskarutbildning
	Forskarutbildning – antagna årligen
	Forskarutbildning – aktiva doktorander
	Forskarutbildning – aktiva doktorander
	Forskarutbildning
	Forskarutbildning
	Bildnummer 8

	§ 56.1 Kvalitetsrapport - styrelse - september 2018
	§ 56.2 Kvalitetsrapport - SLTH - 18 sept 2018
	Kvalitetsrapport
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7

	§ 57 syfteochmål_SLTH
	Syfte och mål för program vid LTH

	§ 59 VP
	SLTH 2018-09-18
	Rektors rapporter
	Rektors rapporter
	Strategisk verksamhetsplanering LTH
	Den Strategiska Planen
	Den Strategiska Planen
	Fyra områden med 5 mål och 5 strategier �
	Påverkan på planen
	Utbildning
	Forskning & konstnärligt utvecklingsarbete
	Samverkan
	Ledning & Organisation
	Bildnummer 13
	LTH – en plats för drömmar och upptäckter
	Bildnummer 15


