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Nytt utbildningssystem fcir LTH

Utbildningsberedningen har utarbetar fcirslag till en vision om ert nyrr utbildningssy-
stem fcir LTH. F6rslaget har diskut.r"r, ,n.Jordf<irandena i ucbildningsnamr,deina
samr Presenterats fdr kollegiet vid ett allmlnt m6te. U$ildningsberedn'ingen fcireslir
nu att fcirslager prdvas pi ett eller flera civilingenjdrsprogram.

Rektor ultedroe tidigare i lr ir ordfdrandena i urbildningsnd.mnderna ft)r program-
men D, E, K, M och v att utreda fcirutsiitmingarnafdr gruppering "u utbildrrlrrgspro-
grarnrnen riktade mo t de fyra yrkesomriden a kemi tekni lc/bio t.l*iic/*iljo reknik]'
kommunikations-, media- och informationsteknik, teknik fcir framtagning och till-
v_erkning av produi<rer och system samc samhellsbyggandets teknik och arkitekrur.
Gruppen redovisar i en rapport sin uuedning r"*rErshg till itgerder.

Fiirslag t:ll beslur

styrelsen frir Lunds Tekniska Hdgskola besrutar att ett nyft utbildningssy-
stem, enligt de riktlinjer som anges i beskrivningen nedan, skali provas vid
minst ett av LTH:s progmm med start hcisten 2001.I enlighet med ftirslaget
till genomftirande skall deltagande program diirvid tilldelis utvecklingsnie-
del-ftil anpassning av kurser och examination till systemet, medel ftirlxm
studieledarresurs att leda fcirsdket samt med.el fcir ritbildning av !fuare,

Fdrsdket skall fortg& i minst fe 6r med utvzirdering av resultatet varje fu.

!V14t.1 beslutar att for er 2000 reservera 300 klff fcjr utbildningsledare samt
50 kkr for llrarutbildning.

Sryrelsen beslutar ocksi att yppdra dll utbildningsnimnderna for samtliga ci-
vilingenj6*p:9g."* .tr ut"rb.r. svar pi de forslfr dll irgirde*orn "rrg.-, i
utredningen "LTH och framtidens civilingenjdr"lRedoiisrrirrg skall sk"e i en-
lighet med i utredningen angiven ddsplan.
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Fiirslag till $sslu13

Sryrelsen for Lunds Tekniska.H6gskola beslutar atr err nyrr utbiidningssysrem,
.tljq_+ rikdinjer som.anges i beskrivningen nedan, skall provas vid minsr erc
av LTHrs program.med srart hdsren 200i I enligher med forslaget dll
genomfd,rande skall deltagande. program dervid tildelas uweckiiigs*.aa ro,
anpassning av kurser och examination till systerner, medel fdr en extra
studieledare att leda forsrjker samt medel fdr utbildning av lerare.

Fdrsdker skall forrgi i minsr ue ir med uwdrdering av resukaret varje ir

Sryrelsen beslutar ocksi. att ftir,ir 2000 avsdrra 300 kkr fbr utbildningsledare
under Yz ir samt 50 klff fbr litrarurbildning

I{9" orn ett nyn utbildningssystem. ftir LTH
Utbildningsberedningen LTH lgig -t t -Z/t

1. Obligatoriska block

Den^obligatoriska delen av srudierna till civilingenjor omfattar i princip 100p
och indeias, i gdrligaste min, i lisperiodsblock 

"om'r0p. 
varie sidant biock har

en.bloclcledning bestiende av kuricheferna ftjr de kur*r, so* irrge, i bloclcet
::h :l blo.ckansvarig, som urses av respektive utbildningsrrii*rd.
Blockledningen planerar och sarnordnar undervisning oZh .*"*ination i
blocket.och umyttjar mdjlighererna till integrarion efler dmsesidig koppling
mellan kurserna i blocket" 

-

Fo r ho gsko le ingenj 15 rs urb ildningarna fi nns ett modifi erar sys rern.

Arkitekrur och.design harsina egna utbildningssystem - sysrem som dllirer
sarnverkan med civilingenjd rs- och ingenj orruib iidning"ri*.
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2. Aodrad" l[sperioder

Ld.sperioderna dr foriengda till 9 veclcor med examinationen inregrerad. Den
totala schemalagda ciden Lr snarast minskad jamfOrr med cidigare, vilket
innebar am tid frigjorts fcir srudenternas egen inliirning.

Under den obligacoriska delen finns endast i undantagsfall mer Ln en skriftlig
tentamen av klassisk ryp i varje lisperiod. En si.dan tentarnen omfactar endast
en av kurserna och utg6r ince en sammanleggningstentamen. For civriga kurser
ucnyttj as alternativa examinationsfo rmer. D et lugnare s tudie rempo r, nya
pedagogiska former och attitydforH.ndringar gdr att der hdr rill undanragen arr
inte klara tentamen vid forsta tillfallet. Resftentamina anvlnds for
kompletteringar, De ligger, liksom omtentarnina, i borjan av pifclljande
lisperiod eller, di. si iir mdjligt, i ett mellanrum mellan lasperioderna.

3 VaIfri del och ftirdjup"i"gpdel

Den valfria delen av studierna omfattar minsr 20p, varav minsc l0p iir valfria
inom hela Lunds universitet. FOrdjupningsdelen omfacrar minst 40p inklusive
examensarbetet. Respekdve utbildningsnlmnd har angivit de exakta grd.nserna.

Den del av sudierna som hor cill den valfria delen och dll fOrdjupningsdelen
ldses inte i l5speriodsblock men med samma iiisperiodsindelning som i den
obligatoriska delen. Aven her utnyttjas i h6g utstrlckning alternariva
exarn i natio nsfo rrne r.

4 Pedagogisk ftirnyelse

Inom det nya utbildningsrysremet prdvas nya pedagogiska former.
Blockindelningen m6jliggiir fdrsOk med integration, projektundervisning och
problernbaserad inliirning redan under de forsta i.ren av studier. fub-ete i gtupp
.tr[nas, som en vikdg del av utbildningen men anvlinds ocksi sorn ett
pedago giskt instrument.

Kvaiiteten pi undervisningen sltts f<ire kvantiteten. Den gamla fdrestd.llningen
att medelsdildelningen ?ir beroende av antal schemalagda drnmar 2i.r Intligen
borta. Fdrelesningar i storgrupp ger dversikt och motivation och har inte till
syfte att definiera kursen. Lektions- och seminarieundervisning i mindre
grupper - kanske 30 teknologer i varje - anvinds i scor utstrlckning. fubete i
autonorna grupper med tillg5.ng cill lararst6d ersltter mycke t av iildre tiders
6vningsundervisning.

Stor vikt liggs vid telcnologernas egen formlga att ta ansvar fdr sin utbildning
och am delta i dess utformning.



Fiirslag till genomftirande av visionen

Vid inforandet av ett nytt utbildningssystem miste hiinsyn cas till behovet av
fciranlcrings-.och forberedelsearbere. Urbildning av lzirare, uweckling och
planering behdvs i stor omfatming och kommer arr krava ekonomis-ka insarser.

Vi fforeslir att ett eller wi utbildningsprogram inom civilingenjdrsurbildningen
(eller, med em liirnpligr modifierat sysrern, ingenjdrsutbildningarna) flr pr6ia
det nya sysremet med start under LTH:s jubileumslr 2001. (Ect inressant
alcernativ - och croligen lettare att genomfdra - vore am slcapa e$ nltt progtlrm,
som_fick prdva,systemet.) Pi denna punkt har teknologerna-anmdlien-
awikande uppfartning, nlmligen arr sysremer brir infciias 6ver alla
civilingenjdrsprogram fr5.n hdsten 200 1.

Betr?iffande ekonomin fdreslir vi, arr varje delragande program under
f6rsdlaperioden tilldelas uwecklingsmedel for alla kurser inom det nya
systernet, extra medel fdr att en exua utbildningsledare pi heltid skail kunna
arbeta med uwecklingen under forsoksperioden samt *id.l for urbildning av
deltagande,larare, der senare med sikre pi. atr stdrka det pedagogiska
fornyelsearbetet. Medel ftjr utbildningsledare (I12 Ati oih utbild"ing av lerare
(50 kkr) bor reserveras redan i budgeren ftir ir 2000 med sikre pi atiplanering
och utbildning b6r starta under lesiret 20001200I

F6rs6ket bor p_laneras fortgl i minst tre ir med uwiirdering av resulcater varje
ir. Med uwrrderingarna som underlag kan sryrelsen, efcer diskussion med
utbild ningsniirnnderna, successivr besluta om evenruell permanentning och
uwidgning.


