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Rektors rapport – september 2005
Sedan förra styrelsemötet i maj 2005 kan följande aktiviteter redovisas.

LTH – externt
Design 2005
Rektor har deltagit i idé gruppens möte på Chalmers på uppdrag av Näringsdepartementet.
Framtidens universitet
Rektor fortsätter delta i IVA-projektet om Framtidens universitet och med speciellt fokus på
finansieringen.
KK-stiftelsen
Rektor har suttit ordförande i KK-stiftelsens expertgrupp avseende högskoleforskningen vid
den ”nya högskolorna och universiteten”.
Mekanikdagarna
Rektor har invigt Mekanikdagarna, som i år hölls i Lund
Metalls Utredningsgrupp
LTH har haft besök av Metalls, LO, Utredningsgrupp för att följa upp det arbete som gjordes
med Bennetrapporten, där bl.a. LTHs Nanosatsning stöddes.
Processindustrin och produktion
IVAs arbeten om produktion i Sverige följs upp under våren och sommaren med genomgång
av processindustrin. En rapport ska finnas färdig till den 4 oktober. Rektor deltar med
högskolornas perspektiv.
Region Skåne
Rektor har bjudits in för att tillsammans med Region Skåne utveckla en forskningsplattform
inom sjukvården. Två möten har hittills hållits sedan senaste styrelsemötet.
SIK
Rektor har deltagit i SIKs styrelsemöten.
SISTER
Rektor deltog i ett seminarium om forskningsstiftelsernas, speciellt MISTRA, KK och SSF,
påverkan på universitetens forskning.
Skogsindustrierna
Rektor har deltagit i det arbete som Skogsindustrierna gör för att etablera en europeisk
forskningsplattform inför 7:e ramprogrammet.
SRI
Invest in Sweden AB har arrangerat ett möte mellan Företag och LTH i Lund. Rektor har deltagit.

Vinnova
Rektor har deltagit i ordinarie styrelsemöten.
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LTH – internt
Avslutning
Rektor har deltagit i avslutningen för TEM- studenter.
Budgetuppföljningar
Rektorskontoret har fortsatt arbetet med budgetuppföljningar för att LTH ska möta kraven på
en balanserad budget.
CECOST-utvärdering
Rektor har presenterat LTHs bedömning av CECOST-satsningen i Lund.
Dekaninternat
Rektor deltar i årets dekaninternat med förberedelser för höstens arbete.
ESS
Rektor har deltagit vid Allan Larssons redovisning av utredningen angående en eventuell
svensk/nordisk/nordeuropeisk satsning på ESS
Examenshögtid
Rektor har tillsammans med prorektor och vice rektor GU deltagit i LTHs examenshögtid.
Hälsningsanföranden
Rektor har haft förmånen att hälsa de nya studenterna i Lund och Helsingborg.
Idérådet
Rektor deltar i det idéråd som LU organiserar för att identifiera nya forskningssamarbeten
bl.a. över fakultetsgränserna.
IMIT
IMIT, där LTH är en av grundarna, håller på att omstruktureras. Ett par möten har under
sommarmånaderna hållits för att förbereda organisationen för en ny föreståndare från
Chalmers.
Invigning
Det ”första” spadtaget har tagits för det nya Nanohuset. Rektor var närvarande.
Konferensinledning
Rektor har bl.a. inlett LTHs dieselkonferens och kick-off av Kompetenscentrum NGIL.
Lise Meitner
Rektor har deltagit i avslutnings- och inledningsseminarier med avgående och inkommande
stipendiater.
LTHs vision
En dag på Järavallen har använts för att uppdatera LTHs vision.
Organisationsstruktur
Stor del av sommaren har använts till att förbereda förslaget till ny organisationsstruktur.
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Promotion av hedersdoktorer
Rektor har deltagit i firande av årets hedersdoktorer och Promotionen av desamma.
SSFs Högskolepanel
Rektor har deltagit i ett möte med SSFs högskolepanel som utvärderar de ansökningar som i
våras fick planeringsanslag.
TLTH
Ledningen har tackat av förra årets TLTH-ledning och hälsat den nya välkommen.
VR-anslag
Rektor deltar i beredningen av Linné- och Berzeliusanslag.

Fram till nästa styrelsemöte
LTHs struktur och organisation bereds vidare.
Lund 2005-09-07
Gunilla Jönson
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Rektors kontor
Per Göran Nilsson

LTHs verksamhet, ledning och styrning 2006 – förslag till beslut
Vid styrelsens sammanträde den 9 september 2004 beslutades att grundutbildningen skulle delas in i högst 6 programfamiljer med varsin utbildningsnämnd. Vid styrelsemötet 26 maj 2005 beslöts att uppdra till rektor att under
sommaren vidareutveckla presenterat förslag till ny organisation med målet
att organisationen skall gälla från 1 januari 2006. Styrelsen klargjorde också
att förslaget skulle utsändas på snabbremiss.
Den 2 augusti utsändes ett förslag på snabbremiss. Remisstiden sattes till den
26 augusti. Förslaget har också diskuterats med utbildningsnämndsordföranden och utbildningsledare gemensamt, prefektgruppen samt forskningsnämndordförandena.
Sammanlagt 33 remissvar har inkommit. Några remissinstanser anser att
förslaget kan och bör genomföras omgående. Övriga framför i huvudsak
konstruktiva förslag till förändringar eller alternativa förslag som i stor utsträckning har inarbetats i förslaget.
Bland de synpunkter som förs fram från remissinstanserna kan nämnas:
-

Konkreta exempel på var och hur vinsterna realiseras i den nya organisationen saknas liksom en övergripande konsekvensanalys.
Antalet utbildningsprogram per nämnd blir för stort. Arbetsbelastningen på programledaren blir också för stort.
Beröringspunkter mellan programmen under en nämnd saknas i
många fall
Beskrivning av ansvar och befogenheter är inte tillräckligt tydlig
Konsekvenserna av att dela in LTHs kursutbud i ämnesgrupper måste
belysas mer
Viktigt att snabbt få fram mall för hur det administrativa stödet skall
organiseras
Studentrepresentationen är för låg
Antalet utbildningsnämnder bör ökas till 6

Dessa synpunkter har beaktats enligt följande:
I förslaget har programledningarna kompletterats med en biträdande programledare och en student. Härigenom uppnås en mindre belastning på programledaren samtidigt som studentrepresentationen inom grundutbildningen i princip dubbleras. Om den sammanlagda programledarkapaciteten be-
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räknas till ca 50 % av en tjänst kommer den totala minskningen av tjänstenedsättning att minska med drygt två tjänster till följd av det minskade antalet
UNO. Genom att den administrativa servicen kan samordnas och utvecklas
kommer kostnaderna att kunna minskas. Tillsamman uppskattas de minskade kostnaderna av dessa åtgärder till ca 5 Mkr.
Den nya strukturen ger nya möjligheter och förutsätter ett nytänkande beträffande hur utbildningsnämnder, programledningar och administration skall
arbeta. Genom att det operativa arbetet utförs i programledningarna i vilka
två studenter ingår kommer studentrepresentationen vara mycket stark. Utbildningsnämnderna kommer inte kunna arbeta efter samma mönster som
idag.
I förslaget till beslut ingår att förslag till instruktioner för arbetet liksom
rektors delegationsordning skall utarbetas under hösten. Färdigställandet av
arbetsinstruktioner skall därefter ske i samverkan med berörda organ. Instruktioner för administrationen är under utarbetande.
Kritiken mot programfördelningen på olika nämnder fokuseras på nämnden
Tillämpad matematik och naturvetenskap. För övriga nämndkombinationer
finns till stor del acceptans.
Ingen förändring av föreslagen nämndorganisation har gjorts på grund av
nedanstående skäl:
Förslaget bygger på att programmen tillhör fyra olika paradigmer och en
avsikt med förslaget är att skapa nya möjligheter att finna intressanta ämneskombinationer samtidigt som kemiämnen bör ges möjlighet att finnas på
fler ställen än inom kemiprogrammen. Aktuella forskningssamarbeten visar
på många kopplingar mellan fysik och kemi och internationell benchmarking
bl.a. inom U21 visar att förslaget avseende nämnden Tillämpad matematik
och naturvetenskap skulle kunna utgöra en grund till ett nytänkande som redan vunnit mark inom internationella grundutbildningar för ingenjörer.
Ytterligare synpunkter:
- Grundutbildningsberedningen och forskningsberedningen bör slås
samman
- Biblioteksberedning och infrastrukturberedning bör slås samman
- Husstyrelserna bör avskaffas
- Forskningssenatens roll oklar, senaten för stor
- För stor maktkoncentration till rektor. Rektor skall delta i för många
sammanträden
Dessa synpunkter har beaktats enligt följande:
I förslaget föreslås att forskningsberedningen och grundutbildningsberedningen sammanträder gemensamt minst två gånger per termin för att öka
kopplingen mellan grundutbildning och forskning på ledningsnivå. Eftersom
respektive beredning också skall hantera specifika ärenden bör inte alla möten vara gemensamma.
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Biblioteksberedning och infrastrukturberedning föreslås nu i förslaget att
bli en beredning. Husstyrelsernas roll som samverkansorgan för infrastrukturfrågor inom husen är viktig och kvarstår därför.
Forskningssenaten föreslås omfatta 27 lärare/forskare och 3 studenter.
Senaten föreslås också gruppindelas enligt samma mönster som nuvarande
forskningsnämnder. Genom att uppdra till dessa grupper att bereda disputationsärenden åt forskarutbildningsnämnden uppnås en bra kvalitetsbevakning av forskarutbildningen.
I förslaget förutsätts beredningarna vara aktiva och bereda viktiga ärenden
inför rektorsbeslut. Varje beredning bör ha ett arbetsutskott som förbereder
ärenden till beredningen. Genom en tydligare struktur och ökad förankring
kommer beredningen av många ärenden som idag belastar rektor direkt att
istället ske i beredningarna. Arrangemanget bör ge ökad effektivitet när det
gäller tidsutnyttjandet av rektor.
Rektor har i förslaget den slutgiltiga beslutsmakten under styrelsen. Samtliga
beslut skall beredas i beredningar eller nämnder innan förslagen presenteras för rektor. Rektor kan också delegera beslut till organ eller tjänstemän.
Vissa beslut är delegerade till grundutbildningsnämnderna. Samtliga beslut
skall redovisas för styrelsen.
Med de omarbetningar som gjorts efter remissrundan har en stor del av inkomna synpunkter beaktats. Indelningen i fyra utbildningsnämnder föreslås
dock gälla fortfarande. LTHs ledning anser att den föreslagna indelningen
ger nya möjligheter och utmaningar som ställer krav på ett nytänkande som
är av största vikt för att få till stånd de förändringar inom grundutbildningen som krävs för att kunna leverera högklassig utbildning med de resurser
statsmakterna avsätter.
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar
- att fastställa ny ledningsorganisation för LTH enligt förslaget LTHs
verksamhet, ledning och styrning 2006
- att den nya organisationen skall gälla från 1 januari 2006
- att uppdra till rektor att till styrelsens sammanträde den 30 november
2005
o redovisa delegationsordning inklusive utseende av vicerektorer,
o redovisa förslag till instruktioner för nämnder och beredningar.
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LTHs verksamhet, ledning och styrning 2006
1 Bakgrund
Förutsättningarna för verksamheten inom universitet och högskolor förändras i snabb takt (se
propositionen Ny värld – Ny högskola). Ekonomin för grundutbildning och forskning har
stramats åt sedan början av 90-talet i regeringens regleringsbrev. Antalet helårsstudenter som
LTH har som uppdrag att utbilda ökar men ersättningen stiger inte i motsvarande omfattning.
Kända kostnadsökningar kompenseras inte och fakultetsanslagen ökar inte (eventuella kompletterande fakultetsmedel kan f.o.m 2005 sökas av universiteten i konkurrens och delas endast ut under mycket specifika krav på excellens och internationell konkurrenskraft). Krav på
forskarutbildning har ställts utan ersättning. Under ett antal år har LTH kunnat hantera dessa
utmaningar och mött uppställda krav. Men 2004 redovisade LTH ett underskott i sitt bokslut –
ett underskott som måste hanteras och betalas. LU-styrelsen har krävt att LTH balanserar sin
budget under 2005.
Ett sätt att hantera kravet på forskarutbildning har för LTHs del varit att söka finansiering via
externa finansiärer som SSF, Vinnova, Formas, VR, EU, Wallenbergstiftelser m fl. Det har
inneburit en expansion av forskningsverksamheten. Idag kommer ca 75 % av forskningspengarna från externa finansiärer.
Hittills har institutionerna tagit emot finansieringen och kunnat komplettera de externa resurserna med egna fakultetsanslag. I ökande utsträckning kräver emellertid de externa finansiärerna att högskoleledningarna tar ställning till forskningsansökningar och deltar i finansieringen. Detta innebär att anslagsflödena inom nära framtid kommer att se ut enligt bild (bilaga
1).

Anslagsflöden

Regering
LU-US
SLTH
Rektor

Fakultetsanslag
-Strategiska
satsningar

Grundutbildningsanslag
OHbidrag

Fakultetsanslag
-Professorer
-Doktorer
-Docenter

Institutioner
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De resurser som står till förfogande för delfinansiering av olika forskningsprogram och dylikt
måste hämtas från fakultetsanslaget. Högskolan förväntas också i de avtal som tecknas ta det
fulla ansvaret för en eventuellt fortsatt verksamhet då finansiären slutar sitt i regel tidsbegränsade åtagande. Inom samma tidsrymd som dessa förändringar genomförts har de externa finansiärerna ställt ökande krav på högskolorna att prioritera sin forskning. För att åstadkomma
detta koncentrerar de sina åtaganden mot ett färre antal områden och forskargrupper. Till följd
av politiska ställningstaganden har finansiärerna i vissa fall dessutom radikalt ändrat inriktning på sina åtaganden genom att nya verksamheter prioriteras med korta varsel och i vissa
fall har tilldelningen skurits ned under pågående projekt vilket innebär en hård belastning på
fakultetsanslaget eftersom högskolan måste finansiera slutförandet av projekten. Även EUanslag har visat sig kunna vara osäkra speciellt i de fall projekten koordineras av företag. Om
ett koordinerande företag går i konkurs ställs ekonomiska krav på universitetet för att slutföra
projektet. De ekonomiska resurser som då erfordras måste också tas från fakultetsanslaget.
Konsekvensen är att högskoleledningarna förväntas hantera tillgängliga fakultetsmedel annorlunda än idag.
I propositionen Ny värld – ny högskola föreslås en ny struktur för högskolans utbildning baserat på den politiskt beslutade Bolognaprocessen. Civilingenjörsutbildningarna finns inte omnämnda i propositionen. I nuvarande läge gör ledningen bedömningen att det kommer att ställas krav på masterutbildningar i kombination med traditionella ingenjörs-, civilingenjörs- och
arkitektprogram inom befintliga ekonomiska ramar.
För att klara de utmaningar som kommer från regeringen och finansiärerna och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för lärare och forskare har ledningen gjort bedömningen att
det krävs ytterligare effektiviseringar i hela LTHs verksamhet, dess ledning och styrning.
2 Syfte och mål för ny struktur
Syftet med den nya ledningen, styrningen och organisationen är att möjliggöra en effektiv och
flexibel användning av tillgängliga resurser.
Målet med verksamhetsledningen, styrningen och organisationen är att skapa ett effektivare
utnyttjande av tillgängliga resurser för grundutbildning och forskning med oförändrad eller
höjd kvalitet. Organisationen skall också effektivt kunna hantera framtida förändringar av
högskolans verksamhet och resurser.
3 LTHs verksamhetsuppdrag
LTHs verksamhetsuppdrag kan sammanfattas enligt bilden nedan (bilaga 2). LTH har ett stort
antal intressenter med olika krav, behov och förväntningar, som skall tillfredsställas. Detta
kan LTH åstadkomma genom väl fungerande och effektiva så kallade huvudprocesser för
forskning, grundutbildning och samverkan understödda av lika väl fungerande och effektiva
så kallade stödprocesser, där intressenterna med krav, behov och förväntningar huvudsakligen
finns inom LTHs egen organisation.
För att säkerställa att LTH lever upp till sitt verksamhetsuppdrag med ständigt nya eller förändrade krav, behov och förväntningar är det av största vikt att ledningsprocesserna också är
väl fungerande och effektiva så att de mänskliga och ekonomiska resurserna används på bästa
sätt och att LTH kan leva upp till sina mål.
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LTHs verksamhetsuppdrag
Intressenter
Intressenter
•• Studenter
Studenter
•• Forskare
Forskare
•• Näringsliv
Näringsliv
•• Staten
Staten
•• Samhället
Samhället
•• Finansiärer
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•• Lunds
Lunds
Universitet
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•• m
m flfl
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-Forskarutbildningsfrågor
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grundutbildning
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Stöd

-Ekonomiadministration
-Personaladministration
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-Kommunikationsservice inkl rekrytering
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Samverkan/
Samverkan/
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Innovation
-Kunskapsspridning/Rådgivning

Civilingenjörer
Civilingenjörer
Arkitekter
Arkitekter
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Industridesigners
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Högskoleingenjörer
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-Grundutbildning inom utbildningsprogram
program
-F o V-utbildning
-F o V-utbildning

Forskningsresultat
Forskningsresultat
Tekn lic
Tekn lic
Tekn
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Hedersdoktorer
Hedersdoktorer
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Utbildning
Utbildning
-Grundutbildning inom utbildnings-

Intressenter
Intressenter

Ti l

Krav
Krav
Behov
Behov
FörväntFörväntningar
ningar

Ledning inkl beredning
-LTH-gemensam verksamhets-

-Forskningsberedning
-Utbildningsberedning
-Infrastrukturberedning

Forskningsbaserad
Forskningsbaserad
kunskap/
kunskap/
rådgivning
rådgivning
Innovationer
Innovationer

-Programservice
-Studentservice
-Internationell kontaktutv o -service
-Utbildningsadministration

4 Nuvarande organisation
LTH har en styrelse som består av en ordförande som utses bland de tre externa ledamöterna.
I styrelsen ingår dessutom 7 lärare och 3 studenter. De fackliga organisationerna (3 st) har
närvaro och yttranderätt.
Styrelsen beslutar om
• LTHs strategi med utgångspunkt från förslag från rektor.
• Delegation av den operativa och taktiska ledningen till rektor.
Ärenden och frågeställningar som rör verksamheten identifieras och beskrivs i ledningsgruppen som består av rektor, prorektor, kanslichef, vicerektor för grundutbildningen, ekonomichef, personalchef, informationschef samt studenter. Rektor, prorektor och kanslichef utgör
presidiet.
Rektor har tre beredningsgrupper
• forskningsberedningen som förutom presidiet består av de tre forskningsdekanerna
(ordförande i respektive forskningsnämnd) samt tre forskare och studenter.
• grundutbildningsberedningen, som består av vicerektor för grundutbildningen och
samtliga grundutbildningsnämndsordföranden,
• infrastrukturberedningen, som utgörs av presidiet, som behandlar frågor som rör lokaler mm och
Rektor får förslag till åtgärder från beredningsgrupperna i ärenden som berör den övergripande verksamheten.
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Innan rektor fattar beslut görs en avstämning i presidiet (rektor, prorektor, kanslichef). Ärendet har dessförinnan presenteras och diskuteras i prefektgruppen.
4.1 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.
Vid januari/februarimötet behandlas bland annat bokslut och resultatredovisning för föregående år.
Vid april/majmötet behandlas uppföljning av studieresultat och frågor som kräver beslut innan
budgetarbetet startas.
I augusti/september anordnar styrelsen ett styrelseinternat för fördjupade genomgångar av
verksamheten, ledningen och styrning samt genomför ett styrelsemöte som behandlar förutsättningarna för det kommande budgetåret.
I november/december behandlas budget för det kommande budgetåret.
4.2 Ledningsmöten
Ledningsgruppen möter presidiet varje vecka, då olika frågeställningar identifieras och analyseras.
4.3 Beredningsmöten
Möten anordnas regelbundet dock minst två gånger per termin.
4.4 Prefektmöten
Prefekterna träffar presidiet var tredje vecka, då viktigare ärenden under beredning diskuteras.
4.5 Presidiemöten
Presidiet träffas varje vecka för att gå genom de ärenden som beretts och där rektor har att
fatta beslut.
4.6 Forskningsnämnder
Organisationen har på forskningssidan tre forskningsnämnder: FIME (fysik, informationsteknologi, matematik, elektroteknik), Kemi och MVA (maskinteknik, väg- och vattenbyggnadsteknik, arkitektur). Forskningsnämnderna hanterar i huvudsak disputationsärenden och docentärenden samt tar fram underlag till forskningsberedningen.
4.7 Forskarutbildningsnämnden
Nämnden hanterar forskarutbildningsfrågor gemensamt för LTH.
4.8 Grundutbildningsnämnder och beredning
Varje grundutbildningsprogram tillhör en grundutbildningsnämnd. Organisationen på utbildningssidan består av 16 grundutbildningsnämnder, som hanterar frågor som berör respektive
programs utformning, genomförande och uppföljning. Gemensamma grundutbildningsfrågor
hanteras och bereds i grundutbildningsberedningen. Beredningen har ett arbetsutskott som
förbereder ärenden till beredningen.
4.9 Biblioteksnämnd
Nämnden behandlar biblioteksfrågor.
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5 Analys av nuvarande organisation
En analys av nuvarande organisation med hänsyn tagen till de förändringar som sker avseende
krav på och ekonomi för LTHs verksamhetsuppdrag ser ut enligt följande:
Samarbetet med styrelse, ledningsgrupp och prefektgrupp fungerar enligt presidiets uppfattning bra. Prefektgruppen ger omedelbar feedback på viktigare frågor som presidiet tar upp
samtidigt som prefekterna ges tillfälle att ta upp egna frågor.
Forskningsnämnder
Nämnderna har som huvuduppgift att följa utvecklingen inom sina vetenskapsområden och
hantera disputations- och docentärenden samt bedöma kompetens vid forskarassistenttillsättningar. Detta har genomförts väl. Nämnderna har också lämnat underlag för LTHs strategiska
forskningsplan och där gjort ett förtjänstfullt arbete. Forskningsnämnderna har varit delaktiga
i processen för att ta fram underlag för nya fördelningsprinciper för fakultetsanslaget.
Gränsöverskridande forskning har blivit en allt viktigare förutsättning för framgångsrik verksamhet och extern forskningsfinansiering. De tre forskningsnämnderna har i varierande omfattning huvudsakligen relaterat sin verksamhet till sina respektive forskningsområden och i
liten omfattning till de tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som nu är en förutsättning för
framgångsrika forskningsprojekt.
De reella forskningsprioriteringar som förekommit de senaste åren har, till följd av att forskningen numera till ca 75 % finansieras med externa medel som söks av forskarna, skett på
institutions- och forskargruppsnivå. Men nu förväntas högskoleledningen tillsammans med
LU-ledningen göra forskningsprioriteringar för externa svenska forskningsfinansieringar, och
då för forskargrupper, som skär genom institutioner, forskargrupper och fakulteter. De nuvarande forskningsnämnderna är då inte längre en naturlig bas för ett antal institutioner/ämnen/områden och har därmed inte samma möjligheter att fortsätta hantera strategiska
forskningsfrågor på ett effektivt sätt.
Samtidigt förväntas antalet docentärenden och disputationsärenden minska bl.a. pga. minskat
antal doktorander och restriktivare rekrytering av lärare och forskare.
Grundutbildningsnämnder
Grundutbildningsnämnderna har haft stora ambitioner och gjort ett gott arbete för att möta
omvärldens och studenternas behov av kunskap och har arbetat engagerat och intensivt för att
hitta lösningar som är intressanta för studenterna. Nämnderna har hanterat utbildningsprogrammen på olika sätt t.ex. vad gäller samspelet mellan ordförande och utbildningsledare och
samspelet mellan nämnd och institutioner. De olika förhållningssätten har lett till att antalet
kurser har ökat samtidigt som samläsning av grundkurser inte optimerats, vilket i sin tur
minskat möjligheterna för god ekonomi för de institutioner som ska genomföra utbildningen.
Samtidigt har nämndernas strävan att skapa bästa möjliga obligatoriska block inom 100 poäng
bidragit till att anpassade kurser skapats. Nämnderna har också arbetat efter olika rutiner vilket medfört extra arbete på institutioner som ska uppfylla krav från många grundutbildningsnämnder. Samtidigt har några grundutbildningsnämnder som hanterat flera grundutbildningsprogram visat att ett sådant arbete fungerar bra och att inga program behöver underordnas
andra program och på så sätt riskerar att inte utvecklas.
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Det stora antalet grundutbildningsnämnder har medfört att utbildningsprogrammen utvecklats
enligt olika koncept vilket innebär komplikationer om utbildningarna skall samordnas i större
utsträckning för att effektivisera undervisningen och göra den mer flexibel.
Lärarförslagsnämnder
Lärarförslagsnämnderna hanterar olika rekryteringsfrågor väl. Lärarförslagsnämnderna som
idag väljs ur FIME (fysik, informationsteknologi, matematik, elektroteknik), Kemi och MVA
(maskinteknik, väg- och vattenbyggnadsteknik, arkitektur) hanterar dock rekryteringsfrågor
lite olika beroende på nämnd.
Forskningsberedningen
Forskningsberedningen har haft begränsad verksamhet under det senaste halvåret då oklarhet
rått avseende de krav externa finansiärer kommer att ställa på behov av insatser från LTH. De
nya förutsättningarna har efterhand utmejslats och ger en bas för forskningsberedningens fortsatta arbete, LTHs forskningsorganisation och ledning. Förutsättningarna för forskningsberedningens arbete har alltså förändrats.
Grundutbildningsberedningen
Grundutbildningsberedningen ändrade sin organisation för två år sedan. Rektor och presidiet
finns inte permanent i arbetet. Denna förändring genomfördes på förslag av vicerektor och
grundutbildningsberedningens ledamöter. Under senare tid har synpunkter framförts från flera
grundutbildningsnämndsordföranden att avståndet till rektor och presidium blivit för långt.
Grundutbildningsberedningens uppdrag har varit att bereda övergripande frågor avseende
grundutbildningen till LTHs ledning och att då också ge underlag för utvecklingen av ekonomi, organisation och genomförande som ger möjlighet att utveckla verksamheten. Gemensamma grundutbildningsfrågor har dock inte hanterats och beretts i beredningen. Sedan rektor
och presidium slutat delta i beredningen har den inte heller presenterat förslag avseende uppdraget.
Infrastrukturberedningen
Infrastrukturberedningens uppgifter har lösts inom presidiet. Rutinerna behöver dock utvecklas och tydliggöras. Speciellt kontakterna med husprefekterna behöver formaliseras.
Biblioteksnämnden
LTHs biblioteksnämnd har hanterat övergripande biblioteksfrågor inom LTH. Nämnden har
bland annat lämnat underlag för fördelning av förvärvsmedel. Till följd av att ledningsstrukturen för studiecentrat ändrats har kraven på biblioteksnämnden förändrats. I det fortsatta arbetet kommer övergripande frågor, samordning samt kontakter med biblioteksdirektionen att få
ökad betydelse.
LTHs gemensamma funktioner
Ekonomi- och personalkontoren utvecklar nya rutiner för budgetering och uppföljning för alla
nivåer inom LTH för att skapa effektiva och enhetliga rutiner. Speciellt ekonomikontoret har
stundtals utfört omfattande operativa insatser på institutionsnivå. Personalkontoret har utvecklat rutiner för hantering av övertalighet. Samtidigt arbetar båda kontoren med personalutbildning i samverkan med LU centrala enheter.
LTHs satsar sedan flera år på pedagogisk utveckling. Detta sker främst inom projektet Genombrottet som omfattar högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt konsultstöd, utvärderingsverksamhet, högskolepedagogisk praktiknära forskning, kunskapsspridning och mötes-
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platser samt LTHs Pedagogiska Akademi till vilken lärare efter bedömning av pedagogiska
meriter kan antas.
Internationella kontoret och informations- och kommunikationskontoret arbetar effektivt och
framgångsrikt med sina uppgifter. Båda kontoren är engagerade i att öka samverkan med motsvarande centrala enheter inom universitetet. Informationskontoret arbetar speciellt med att
utveckla mediakontakter och webbsidor.
Utbildningsservice har genom uppdelningen på fyra studiekontor skapat subkulturer inom
respektive kontor. Samverkan mellan kontoren när det gäller service till studenter och program är inte tillräckligt utbyggd. Sårbarheten vid vakanser har stundtals varit besvärande för
ett antal program.
Den övergripande utbildningsadministrationen hanterar generella övergripande frågor rörande
utbildningsadministration. Inom ansvarsområdet ligger också Ladok, antagning och examensbevis. Bortsett från sårbarheten vid eventuella vakanser fungerar denna verksamhet väl.
Genom datordriftgruppen har en stark service- och driftorganisation byggts upp för gemensamma studentdatorer och datorerna inom LTHs gemensamma administration.
5.1 Slutsatser om nuläge och ändrade förutsättningar för LTHs organisation
Forskning
• De nya förutsättningarna för forskningsfinansiering innebär att huvuddelen, ca 75 %,
av forskningsfinansieringen kommer via externa medel. För att få del av externa medel
krävs i framtiden samverkan med andra grupper i större miljöer. Inom EU gäller stora
nätverk eller forskargrupper med såväl högskolor som näringsliv i ett internationellt
perspektiv som deltagare.
• För den svenska forskningsfinansieringen utformas nu principer som innebär att de
stora satsningarna görs på starka forskningsmiljöer ofta av gränsöverstigande karaktär.
• Företrädare för starka miljöer inom olika områden måste ges förutsättningar att mötas
och utveckla samarbeten för att LTH och LU skall kunna konkurrera om de statliga
medel som fördelas.
• Den nya forskningsfinansieringen innebär ett krav på ett markant ökat deltagande och
ställningstagande från högskolans ledning.
• Forskningsberedningen behöver mer direkt än idag genom forskningsnämnder få input
från forskare och forskargrupper, som deltar i LTHs forskning
• Forskningsnämnderna representerar inte längre de forskargrupper och konstellationer
som nu utvecklas inom LTH.
• Indelningen i forskningsnämnder som till stor del bygger på de gamla sektionerna
speglar inte längre LTHs verksamhetsuppdrag.
(Forskningsnämndernas nuvarande utformning kvarstår sedan indelningen av LTH i
sektioner avvecklades. Då sektionsnämnderna avvecklades uppkom behovet av organ
för hantering av forskningsfrågor. De tre forskningsnämnderna FIME, Kemi och
MVA inrättades i princip som sammanslagningar av gamla sektionsnämnder).
Den tidigare bilden av att den externa finansieringen var en affär endast för forskaren och
institutionsledning håller på att bytas mot en bild där högskolans ledning ansvarar för den
slutliga prioriteringen och fördelningen av fakultetsanslaget. För att klara av
detta krävs en beredningsorganisation som arbetar med nya krav och kan ge högskolans ledning bästa underlag för prioriterings- och fördelningsbeslut.
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Forskarutbildning
Forskarstuderande måste möta samma krav oberoende av vid vilken institution forskarutbildningen sker. Disputationsärenden bör därför inte hanteras i tre olika nämnder.
Grundutbildning
LTHs strategi sedan drygt fem år har varit att nya program relativt enkelt skulle kunna inrättas
och avskaffas genom att programmet tilldelas en egen grundutbildningsnämnd.
Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna och rekryteringsläget ändrats. De nya ekonomiska förutsättningarna innebär att små program inte längre kan drivas med god ekonomi.
Rekryteringsförutsättningarna har medfört att även ”gamla” etablerade program har minskat i
storlek samtidigt som nya programförslag tillåtits utvecklas. Det stora antalet grundutbildningsnämnder (f.n. 16 st) har inneburit att olika utbildningsstrategier för programmens genomförande har utvecklats med speciella krav på kurser och därmed minskade möjligheter för
samordning mellan programmen.
Vissa program finns idag under gemensam grundutbildningsnämnd (t.ex. F, Pi, Nano) medan
andra program har egen nämnd (t.ex. E, W, L). De nuvarande grundutbildningsnämnderna har
personsammansättningar som normalt speglar de viktigaste ämnesområdena inom programmet. Studenterna har också en god representation i nämnden. Näringslivsrepresentationen
hämtas normalt från nämndens eget programområde.
Det är normalt utbildningsledaren som i samverkan med företrädare för olika ämnesområden
utformar förslaget till kursuppsättning inom programmet. I regel sker arbetet med utgångspunkt från övergripande direktiv från grundutbildningsnämnden. Det är utbildningsledaren
som ansvarar för den ämnesmässiga hanteringen av individärenden och för den operativa
övervakningen av programmet samt för att kursutvärdering sker.
I den utbildningssituation som råder idag söker studenterna intressanta utbildningar till en viss
nivå (t.ex. civilingenjör) framför utbildningar som ger arbete inom en viss industriverksamhet.
För att kunna erbjuda nya intressanta utbildningar har t.ex. teknisk matematik (Pi) och teknisk
nanovetenskap inrättats vid sidan om F-programmet.
Den nya grundutbildningsorganisationen måste hantera kraven på både master-, civilingenjörs- och arkitektutbildningar etc. samt samverka med forskningsberedningen och forskarutbildningsgruppen. Samverkan med forskningsberedningen erfordras för att kunna erbjuda
forskningsförberedande studier i anslutning till civilingenjörsutbildningen. Kursutbudet behöver också samordnas för att största möjliga resurser ska kunna överföras till forskare och lärare.
Detta innebär att nya förutsättningar inom nuvarande ramar med säkrad kvalitet måste förtydligas samtidigt som arbetet med att samordna de övergripande förutsättningarna för programmen liksom att optimera kursutbudet inom olika ämnesområden måste intensifieras.
Lärarförslagsnämnder
Rekrytering av lärare liksom bedömning av lärarkompetens sker idag i tre lärarförslagsnämnder med begränsad samordning samtidigt som förutsättningarna för anställning bör vara lika i
alla delar av LTH.
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Då docentkompetensen är en naturlig del av karriärvägen bör bedömningen ske enligt samma
process som gäller för befordran. Samtliga kompetensbedömningar av lärare inklusive forskarassistenter samt bedömning av docentkompetens bör således kunna samordnas.
Administrativt stöd
Under 2004/2005 har ett KIA-projekt (Kompetensutveckling I Administrationen) genomförts.
Detta har visat att samordningar och specialiseringar kan effektivisera stödet, ge studenter
bättre service samtidigt som resurser kan omfördelas till undervisning och forskning genom
att förbättra förutsättningarna för lärare och forskare. Under hösten 2005 kommer ny organisation för utbildningsservice utformas som bland annat innebär att verksamheten kommer
förtydligas genom kontor för programservice respektive studentservice.
6 Ny organisation
Vid framtagning av förslag till ny organisation har information och synpunkter från hela
LTHs organisation varit viktig input.
Avsikten är att organisationen skall präglas av samarbete och samverkan mellan forskare,
lärare, teknisk och administrativ personal med utgångspunkt från en helhetssyn på LTHs verksamhet och på så sätt medverka till att alla resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt, att uppsatta
mål kan nås och att en positiv utveckling för LTH möjliggörs.
Den nya organisationen finns illustrerad i bild (bilaga 3).
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LTH leds som tidigare av en styrelse. Styrelsen väljs av fakultetens lärare och styrelsens ordförande utses av universitetets rektor.
Styrelsen beslutar om
• LTHs strategi med utgångspunkt från förslag från rektor.
• delegation av den operativa och taktiska ledningen till rektor.
Ärenden och frågeställningar som rör verksamheten identifieras och beskrivs i ledningsgruppen bestående av presidiet (rektor, prorektor, kanslichef), vicerektorer, personal-, ekonomioch informationschef samt studenter.
Rektor har tre beredningsgrupper
• forskningsberedningen
• grundutbildningsberedningen
• infrastruktur- och biblioteksberedningen
Rektor får förslag till åtgärder från beredningsgrupperna i ärenden som berör den övergripande verksamheten. Utbildnings- och forskningsberedningen sammanträder gemensamt minst
två gånger per termin för att förstärka kopplingen mellan grundutbildning och forskning.
Innan rektor fattar beslut presenteras och diskuteras förslagen i prefektgruppen vid prefektmöten. Viktigare ärenden presenteras i ledningsgruppen innan slutlig avstämning görs i presidiet.
Rektor fattar beslut i beslutsmöte med presidiet och studenter.
LTHs rektor kan utse vicerektorer för speciella uppgifter och besluta om deras ansvar.
Detta betyder att den nya organisationen inte förändras avseende rektors eller prefektgruppens
roll. Sammansättningarna av ledamöter förändras dock i beredningsgrupperna.
Organisationen avseende forskning, grundutbildning, forskarutbildning och lärarrekrytering
anpassas till att hantera de förändringar som nya krav och nya förutsättningar för LTHs verksamhetsuppdrag medför.
6.1
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskningsberedningen
skall hantera övergripande uppgifter som strategier, policys, gemensamma förutsättningar mm avseende forskningen inom LTH.
skall utforma och regelbundet ompröva instruktioner för forskarutbildningsnämnden,
forskarportaler och ”forskningssenaten”
skall behandla de omvärldsanalyser som ”forskningssenaten” presenterar
skall behandla det vetenskapliga rådets rekommendationer avseende forskningsprioriteringar
skall ansvara för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå avseende
forskningen.
skall behandla förslagen från ”forskningssenaten” avseende forskarstudierektorer
skall välja ledamöter i LTHs vetenskapliga råd
skall överlämna förslag inom sitt ansvarsområde till LTHs presidium för hantering och
beslut.
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6.2
•
•
•
•
•
6.3
•
•
•

•
•
6.4
•
•
•
•
•
6.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskningssenat
skall vara en mötesplats där aktuell forskningsstrategi och forskning diskuteras
skall regelbundet förse LTHs ledning och forskningsberedning med aktuella omvärldsanalyser och underlag för ställningstaganden avseende LTHs forskningsstrategier
skall föreslå lämplig indelning av forskarutbildningen i forskarstudierektorsområden
och lämna förslag angående studierektorer till forskningsberedningen
skall lämna förslag till ledamöterna i lärarförslagsnämnderna och presentera resultatet
för rektor. Slutlig avstämning görs i presidiet innan rektor tar beslut.
skall bereda disputationsärenden för forskarutbildningsnämnden.
Grundutbildningsberedningen
skall ansvara för övergripande och långsiktiga analyser av grundutbildningen och förutsättningarna för denna
skall ansvara för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå avseende
grundutbildningen.
skall hantera övergripande uppgifter som strategier, policys, gemensamma förutsättningar mm avseende grundutbildningen inom LTH.
Detta innebär t.ex. förslag till övergripande kriterier för olika examensnivåer, hantering av Bolognaprocessen, konsekvenser av propositionen Ny värld – ny högskola mm.
I uppdraget ligger aktuella omvärldsanalyser och konkurrensbeskrivningar.
skall utforma och regelbundet ompröva instruktioner för grundutbildningsnämndernas
och programledarnas arbete
skall ta fram förslag/underlag inom sitt ansvarsområde som överlämnas till LTHs presidium för hantering och beslut.
Infrastruktur- och biblioteksberedningen
skall hantera ärenden som rör lokaler, inredning, utrustning, datorfrågor mm. Förslag
hanteras av LTHs presidium innan rektorsbeslut.
samordnar verksamheten inom husbiblioteken och biblioteket i Studiecentrat
samverkar med biblioteksdirektionen inom LU
är referensgrupp för verksamheten i anslutning till biblioteket i Studiecentrat
tar fram förslag/underlag, som lämnas till presidiet för avstämning innan rektorsbeslut.
Forskarutbildningsnämnden
hanterar gemensamt för LTH alla forskarutbildningsfrågor.
hanterar disputationsärenden efter beredning i forskningssenaten.
ansvarar för uppföljning av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå avseende forskarutbildningen.
utarbetar policy för disputationer
bereder förslag till forskarskolor och övergripande forskarutbildningskurser
lämnar förslag till forskarutbildningsämnen vid LTH
utarbetar riktlinjer för studieplaner
följer upp individuella studieplaner
bevakar i övrigt de forskarstuderandes intressen inom LTH
rapporterar regelbundet till presidiet
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Förslag till instruktion för nämndarbetet tas fram av forskarutbildningsnämnden med utgångspunkt från erfarenheter från tidigare nämndarbete. Instruktionen fastställs av rektor.
6.6 Lärarförslagsnämnder
Två lärarförslagsnämnder ansvarar för
• beredning av anställning av all lärarpersonal inom LTH dvs. även forskarassistenter
• hantering av docentärenden
• hantering av befordringsärenden
Under lärarförslagsnämnd kan en beredningsgrupp för docentärenden inrättas. Lärarförslagsnämnden bestämmer då gruppens sammansättning och uppdrag.
6.7
•
•
•
•

Grundutbildningsnämnder
ansvarar för uppbyggnad och uppföljning av ett antal grundutbildningsprogram (se
nedan avsnitt 10)
tar ställning till om utarbetade förslag från programledarna uppfyller ställda krav
följer upp resultatet av verksamheten
utarbetar en strategi för de ämnesområden och grundutbildningsprogram som nämnden har ansvar för. Utgångspunkt är LTHs vision och verksamhetsidé. I denna strategi
skall ingå ett samlat koncept för planeringen av nämndens alla program och en analys
av det samlade utbudet och dess struktur. En första version skall formuleras redan hösten 2005. Eventuella förändringar av ansvarområden skall motiveras i strategin.

En instruktion för nämndarbetet kommer att tas fram av grundutbildningsberedningen med
utgångspunkt från erfarenheter från tidigare nämndarbete. Instruktionen fastställs av rektor.
6.8
•
•
•
•
•

Programledning
skall utarbeta förslag till programmets struktur och kursinnehåll
skall arbeta i nära samverkan med berörda institutioner och i enlighet med de riktlinjer
som grundutbildningsnämnden och grundutbildningsberedningen angivit.
skall följa upp programmet och föreslå förändringar/förbättringar
har ansvaret för hantering av individärenden i enlighet med gemensamma riktlinjer
ska samverka med övriga programledningar och utgör därmed en arbetsgrupp för
nämndens samlade programutbud.

En instruktion för programledningens arbete kommer att utarbetas av grundutbildningsberedningen med utgångspunkt från erfarenheter från tidigare nämndarbete. Instruktionen fastställs
av rektor.
6.9 Programservice
Den administrativa processen i anslutning till nämnder och program hanteras av programservice som är en del av LTHs gemensamma administration (LTHs kansli).
Generella rutiner för schemaläggning, studiehandbok, budget, uppföljning och övriga uppgifter är under utveckling inom administrationen och kommer att samordnas genom att särskilda
tjänstemän kommer att hantera uppgifterna för alla nämnder och program från och med 2006.
Strategi, arbetsordning och administrativa rutiner skall utarbetas av ledningen för den gemensamma administrationen under hösten 2005. Kanslichefen är ansvarig och fattar beslut.
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Genom ökad administrativ samordning, förenklad budgetprocess, samordnad schemaprocess
mm kommer både nämndernas och programledarnas administrativa insatser att minska samtidigt som administrationen kan effektiviseras.
Inledningsvis kommer insatsen från nämndsordföranden och programledningar att bli omfattande för att utarbeta strategi mm. I fortsättningen beräknas engagemanget från nämndsordförande resp. programledare bli av samma omfattning som hittills varit fallet. Omfattningen
kommer att fastställas i särskilt rektorsbeslut.
6.10 Näringslivsråd
Näringslivsrådet etableras för att skapa ett forum för en samlad diskussion om framförallt
LTHs grundutbildning. Mandatperioden är tre år och rådet sammankallas ett par gånger per år
av rektor.
Förslag till sammansättning av och storlek på näringslivsrådet tas fram av prefektgruppen,
som lämnar förslaget till presidiet för hantering innan rektors beslut.
6.11 Vetenskapligt råd
Inom Lunds universitet byggs ett system med internationella Scientific Advisory Boards upp.
Det skall finnas Scientific Advisory Board såväl för hela universitetet som på fakultetsnivå,
dvs. även på LTH.. Dessa rådgivande kommittéer skall arbeta över flera år så att de har möjlighet att följa utvecklingen vid universitetet och fakulteterna.
En uppgift är att medverka vid framtagning av universitetets prioriterade områden. Det kommer att vara en uppgift för universitetsledning och fakultetsledningar att följa upp resultaten
och konsekvenserna av dessa regelbundna utvärderingar.
Idag sker den mesta kvalitetsutvärderingen inom forskningen genom peer-review-förfarande
vid ansökan av externa medel. Denna metodik har en hög acceptans inom forskarvärlden, men
berör i regel enskilda ansökningar och mera sällan hela ämnen eller ämnesområden. En vidare
bedömning kan nu ske genom Scientific Advisory Boards.
En annan viktig uppgift är att övergripande följa LTHs verksamhet och komplettera forskningsberedningens prioriteringsarbete.
6.12 Forskningsportaler
Forskningsportalerna bildas av forskargrupper efter initiativ från dessa. Avsikten med portalerna är att skapa mötesplatser och möjligheter att presentera viktiga forskningsområden för
omvärlden. Portalerna är inte en del av den formella organisationen men kommer att vara viktiga organ för att förse ledningen med information om aktuella strategiska forskningsområden.
Forskningsportaler
• skapar plattformar som forskare föreslagit för forskning inom LTHs strategiska områden.
• utgör en mötesplats för att utveckla forskningsprogram inom utvalda områden, utveckla och beskriva samarbetet mellan forskare och forskargrupper inom portalen.
• kan förändras, läggas ner eller utvecklas alltefter forskarnas bedömningar
• kommer också att kunna vara bas för gemensamma forskningsmedelsansökningar
• är virtuella och nås genom framtagna webbsidor
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•
•
•

som uppfyller strategiska krav införs på LTHs hemsida efter beredning i forskningsberedningen och beslut av rektor
erkända forskningsportaler kan bidra med underlag för fakultetens vetenskapliga ställningstaganden
ges möjlighet att lämna forskningsstrategiska underlag till forskningsberedningen
inom respektive verksamhetsområde

För varje forskningsportal utses en ”portalfigur”. Forskningsportaler och starka forskningsmiljöer kommer att ges möjlighet att presentera sina verksamheter på utställningsytor i det nya Studiecentrat. Där ges också möjligheter till seminarier mm.
6.13 Administrativt stöd till lednings- och beredningsorgan
För det administrativa stödet till samtliga lednings- och beredningsorgan ansvarar administrationen inom LTH gemensamt (LTHs kansli). Dess organisation behandlas i separat PM.
6.14 Administrativt stöd på institutionsnivå
I den nya organisationen aktualiseras kraven på administrativt ansvariga personer på institutionsnivå. För varje institution skall från den 1 oktober finnas administrativt ansvarig för ekonomi, personal respektive utbildningsadministration. Ansvaret kan också omfatta flera institutioner.
Prefekten föreslår administrativt ansvariga. Beslut fattas av kanslichefen.
7 Styrelsens arbetsordning
För styrelsen gäller att
• Styrelsen medger att rektor fattar beslut som innebär åtaganden understigande tre miljoner kronor.
• Kanslichefen är föredragande i styrelsen i den mån inte annan föredragande utsetts.
(Föredragande tjänsteman ansvarar för att ärendet beretts korrekt. Presentation i styrelsen kan ske av annan i ärendet insatt person.)
• Följande ärenden skall behandlas av styrelsen i plenum:
o Övergripande mål och strategier för LTHs grundutbildning, forskning och
forskarutbildning
o Viktigare organisatoriska frågor
o Budget samt redovisning av verksamhetens resultat
o Utseende av hedersdoktorer
o Inrättande och nedläggning av utbildningsprogram
o Inrättande och nedläggning av forskarutbildningsämnen
o Indragande av rätt till handledning samt andra resurser för doktorand
• Övriga ärenden delegeras till rektor att besluta.
Rektor har rätt att delegera vidare till organ eller tjänsteman.
8 Arbetsordningar och instruktioner för nämnder och beredningar
Arbetsordningar och/eller instruktioner för nämnder och beredningar skall utarbetas av presidiet under hösten 2005. Rektor fastställer arbetsordning och instruktioner.
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Alla nämnder och beredningar skall ha föredragande tjänsteman som utses av kanslichefen.
Samtliga möten skall protokollföras med publicering på webben.
I samband med att arbetsordningar och/eller instruktioner tas fram skall också regler för dokumentstyrning av styrande dokument fastställas så att det alltid finns information om vilka
dokument som gäller.
9

Bemanning och föredragningar

9.1 Presidiet
Presidiet består av
- rektor
- prorektor
- kanslichef
Föredragning skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman.
9.2 Rektorsbeslut
Rektorsbeslut fattas vid beslutsmöten med presidiet. Vid dessa möten har student närvarorätt.
9.3 Ledningsgrupp
Ledningsgruppen består av
- rektor
- prorektor
- vicerektorer
- kanslichef
- ekonomichef
- personalchef
- informationschef
- utbildningschef
- studenter
Ledningsgruppen identifierar och beskriver ärenden av betydelse för LTHs verksamhetsuppdrag. I ledningsgruppen sker förankring av övergripande ärenden med studentkåren.
9.4 Prefektgrupp
Prefektgruppen utgörs av samtliga prefekter inom LTH.
9.5 Forskningsberedning
Forskningsberedningen är ledningens beredningsorgan för forskningsfrågor och forskningsprioriteringar. Forskningsberedningen består av
-

Presidiet (3 st)
Lärare (6 st)
Studenter (2 st)

Rektor utser efter förslag från Forskningssenaten lärarna i beredningen. Rektor är ordförande i
beredningen.
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Föredragning av ärenden skall ske av kanslichefen eller av kanslichefen utsedd tjänsteman.
9.6 Forskningssenat
LTHs forskningssenat består av 27 väletablerade forskare/forskningsledare samt 3 studenter.
Forskarna föreslås av prefektgruppen och utses av rektor. Mandatperioden är tre år. Forskningssenaten indelas förslagsvis i tre grupper (FIME, MVA, K/Bio) med gruppledare.
9.7 Forskarutbildningsnämnd
Nämnden består av
-

ordförande
lärare (4 st)
studenter (4 st)

Nämnden utses av rektor efter förslag från Forskningssenaten. Ärenden skall föredras av
tjänsteman som utses av kanslichefen.
9.8 Lärarförslagsnämnder
De två lärarförslagsnämnderna består vardera av
-

4 lärare (med personliga suppleanter)
2 studenter

och skall representera alla lärare och forskare vid LTH. Lärare och ordförande utses av rektor
efter förslag från Forskningssenaten.
Föredragande i nämnderna är personalchefen eller den tjänsteman personalchefen utser.
9.9 Grundutbildningsberedning
Grundutbildningsberedningen består av
-

ordförandena i grundutbildningsnämnderna (4 st)
presidiet (3 st)
lärare (2 st)
studenter (2 st + 2 suppl)
vicerektorer med anknytning till grundutbildningen

Rektor är ordförande i beredningen.
9.10 Grundutbildningsnämnder
Grundutbildningsnämndernas sammansättning är normalt
-

6 lärare inkl ordförande
2 näringslivsföreträdare
3 studenter

Grundutbildningsnämnderna utses av rektor efter förslag från prefektgruppen. Rektor utser
ordförande i grundutbildningsnämnd. Programplanerare eller annan tjänsteman som utses av
kanslichefen är föredragande i nämnden. Suppleanter utses endast för studentrepresentanter.
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9.11 Programledning
Programledningen skall minst bestå av
-

programledare (tidigare utbildningsledare)
biträdande programledare
2 studenter
programplanerare
studievägledare

Programledare utses av rektor.
Programledningen kan i undantagsfall utökas med 2 lärare och 2 studenter efter beslut av rektor.
Programledningen kan inrätta informella referensgrupper.
Programplaneraren, som ingår i programservice inom LTH gemensamt, har det administrativa
ansvaret för programmet. Utbildningsnämnden ansvarar för programmet vilket bland annat
innebär att utbildningsplanen för ett program skall fastställas av den grundutbildningsnämnd
till vilken programmet knutits. Då det centrala arbetet med utformning och uppföljning av
programmet sker i programledningen kommer studentinflytande av minst samma omfattning
som hittills att garanteras.
9.12 Infrastruktur- och biblioteksberedning
Beredningen utgörs av presidiet utökat med en student.
Föredragande i beredningen är verksamhetsansvarig tjänsteman som utses av kanslichefen.
9.13 Näringslivsråd
Näringslivsrådets storlek och sammansättning föreslås av prefektgruppen för beslut av rektor.
9.14 Vetenskapligt råd
Inom LTH skall Scientific Advisory Board bestå av tre ledamöter som föreslås av forskningsberedningen för beslut av rektor.
10 Grundutbildningsnämnder och program
I den nya strukturen placeras LTHs nuvarande grundutbildningsprogram i fyra huvudgrupper
-

Tillämpad matematik och naturvetenskap
Elektroteknik och informationssystem
Samhällsbyggnad, produkt- och produktionsutveckling
Säkerhet, hälsa och miljö

Ingenjörsutbildningar knyts till den nämnd där motsvarande civilingenjörsprogram finns. På
motsvarande sätt knyts befintliga masterprogram till lämplig nämnd.
Fristående kurser och uppdragsutbildning hanteras av en egen programledning. Kursplaner
fastställs av den nämnd som kursen tillhör. Programledningen för fristående kurser fastställer
kursutbudet inom de ramar som anges av styrelsen i budgetbeslut.
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Grundutbildningsnämnderna har i den nya organisationen uppdraget att presentera och utveckla förslag till det programutbud som bör finnas inom nämndens ansvarsområde. Till följd
av att nämnden ansvarar för ett av fyra huvudområden inom LTHs grundutbildningsutbud
krävs en mer övergripande strategi än om nämnden endast skulle ansvara för ett specifikt program. Vilka program skall finnas, skall det vara program eller avslutningar inom ett program,
finns resurser att genomföra visst program med garanterad kvalitet etc. är frågeställningar som
nämnden måste ta ställning till.
Genom att programledningarna har uppgiften att i samverkan med berörda institutioner och
andra programledningar utforma kursutbudet inom ett program i enlighet med givna riktlinjer
kommer nämndens uppgift vara att garantera att programmet uppfyller givna riktlinjer snarare
än att kontrollera detaljerna i kursutbudet.
Till grundutbildningsnämnden Tillämpad matematik och naturvetenskap knyts program
som framförallt är inriktade på att skapa gedigna ingenjörsplattformar med en stark matematisk naturvetenskaplig bas som inte riktar sig till specifika branscher. De många samverkansmöjligheterna mellan verksamheter inom fysik respektive kemiområdena blir allt tydligare
vilket framgår av förslagen till starka forskningsmiljöer. En utökad samverkan mellan programmen kan bana väg för att t.ex. kemiämnen ges plats i flera program.
Industriell ekonomi knyts till nämnden till följd av den unika matematikinriktning som programmet i Lund har. Ingenjörsprogrammet i kemi, som är under avveckling, knyts till nämnden under avvecklingstiden.
-

Teknisk fysik
Teknisk matematik
Teknisk nanovetenskap
Kemiteknik
Bioteknik
Industriell ekonomi
Ingenjörsutbildning kemiteknik

Till grundutbildningsnämnden Elektroteknik och informationssystem knyts program med
tydlig bas i elektro- och informationstekniksektorn.
-

Elektroteknik
Datateknik
Infocom
Ingenjörsutbildning datateknik

Till grundutbildningsnämnden Samhällsbyggnad, produkt- och produktionsutveckling
knyts program som har tyngdpunkten inom arkitektur – design – produktutveckling och produktionsteknik. Grundförutsättningarna för verksamheterna inom bygg- och maskintekniksektorerna är i många stycken gemensamma. Näringslivet ställer ökade krav på större samsyn
mellan sektorerna inom centrala ämnesområden som tex. produktionsteknik vilket exemplifieras inom industriellt byggande.
-

Arkitektur
Väg- och vattenbyggnadsteknik
Lantmäteri
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-

Industridesign
Maskinteknik/teknisk design
Ingenjörsutbildning byggteknik
Magisterprogram industriellt byggande

Till grundutbildningsnämnden Säkerhet, hälsa och miljö knyts programmen med tydliga
profiler inom dessa områden.
-

Ekosystemteknik
Riskhantering
Brandteknik
YTH-livsmedel

Nämnderna får också huvudansvaret för vissa ämnesområden som ligger centralt för respektive nämnd. Avsikten är att få en samlad bild av kursutbudet inom ett visst ämne och att säkerställa att nivåklassificeringen av dessa kurser sker i enlighet med vad som krävs inom Bolognaprocessen.
I gruppen Tillämpad matematik och naturvetenskap föreslås ämnen av grundläggande naturvetenskaplig eller matematisk karaktär ingå dvs. ämnena inom institutionerna fysik, kemi,
kemiteknik, reglerteknik och matematikcentrum.
I gruppen Elektroteknik och informationssystem föreslås ämnen med basen inom elektroteknik, elektronik eller informationsteknik ingå dvs. ämnena inom institutionerna för elektrovetenskap, datavetenskap, informationsteknologi, telekommunikationsteknik, elektrisk mätteknik samt industriell elektroteknik o automation.
I gruppen Samhällsbyggnad, produkt- och produktionsutveckling ingår huvuddelen av
ämnena inom institutionerna arkitektur och byggd miljö, designvetenskaper, byggvetenskaper,
maskinteknologi, bygg- och miljöteknologi, teknisk logistik och ekonomi, teknik och samhälle
Vissa av ämnena inom bygg- och miljöteknologi (teknisk vattenresurslära, brandteknik) och
designvetenskaper (ergonomi och aerosol, arbetsmiljöteknik) samt ämnena inom institutionerna för livsmedelsteknik och energivetenskaper har en inriktning som innebär att de förs till
gruppen Säkerhet, hälsa och miljö.
Genom den nya indelningen kommer grundutbildningsnämnderna att ansvara för
•
•

de utbildningsprogram som har tyngdpunkten inom nämndens område
att säkerställa hela LTHs kursutbud inom till nämnden knutna ämnesområden.

När en grundutbildningsnämnd avser att utnyttja kurser där ämnesansvaret ligger på annan
nämnd skall kursplanen godkännas av den nämnd som ansvarar för ämnesområdet. I det fall
ett ämne kan knytas till flera grundutbildningsnämnder skall institutionen i samråd med
grundutbildningsnämnderna lämna förslag till lämplig nämnd. Beslut fattas av rektor.
Grundutbildningsnämndernas huvuduppgifter är att
-

Analysera och föreslå programutbud inom nämndens ansvarområde
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-

-

besluta om utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma
avslutningar i de delar som ej fastställs av SLTH
fastställa kursplaner för samtliga kurser inom nämndens ämnesgrupper
ge förslag till SLTH om fördelning av programram
bevaka kvaliteten i program och kurser inom nämndens ansvarsområde och redovisa
kvalitetsarbetet till grundutbildningsberedningen en gång per år i enlighet med SLTH
beslut
uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder
följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmen samt verka för
god examination
verka för god studiesocial miljö
besluta i individärenden som gäller antagna inom programmen
vara pådrivande i samarbetet med husstyrelse och lokaluthyrare då det gäller undervisningslokalernas (inklusive studentdatorsalarna) långsiktiga utveckling
föreslå inrättande och nedläggning av magisterprogram.
genomföra en dialog med institutioner och forskningsorganisationen för att öka utbildningarnas koppling till forskningen
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Utbildningsberedning
Utbildningsnämnder
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FF PIPI NN
K/Bio
HK I I
K/Bio HK

Vetenskapligt
Vetenskapligtråd
råd

Presidium

Elektroteknik
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11 Administrativ service
Den gemensamma administrationen inom LTH är samlad under LTH gemensamt (LTHs
kansli). Kanslichefen är chef för den gemensamma administration som är uppdelad i nio kontor.
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Till detta kommer det nära samarbetet med Forskningsservice som är en del av den gemensamma administrationen centralt inom Lunds universitet.
Kanslichefen ges också ansvaret för att det administrativa stödet på institutionsnivå uppfyller
de krav som ställs avseende ekonomi-, personal- och utbildningsadministration. Prefekten
som har personalansvaret för institutionspersonal skall samråda med kanslichefen för att utse
administrativt ansvariga.
En utförlig beskrivning av förslag till ny organisation för LTHs gemensamma administration
kommer att beskrivas i separat PM.
Kanslichef
Rektors
kontor

Utbildningsadministration

Ekonomi

Personal

Internationella

Information

Programservice

Studentservice

Datordrift

Forskningsservice

11.1 Rektors kontor
Rektors kontor är stabsenhet till LTHs ledning. Inom rektors kontor finns service till styrelsen, beredningar och forskargrundutbildningsnämnd. Inom kontoret finns också verksamhetsområden för övergripande planering dvs. budget, organisation etc. samt infrastruktur.
11.2 Utbildningsadministration
Kontoret för utbildningsadministration omfattar funktioner av myndighetsutövningskaraktär
som antagning, Ladok, examensbevis inom grundutbildning och forskarutbildning, mm.
11.3 Ekonomikontor
Ekonomikontoret ansvarar tillsammans med rektors kontor för budgetarbetet. Kontoret har
också ansvar för uppföljning av institutioners och LTHs ekonomi samt för prognoser. I uppdraget ingår också utveckling av ekonomiadministrationen samt utbildning av ekonomer på
institutionsnivå. Kontoret samarbetar också mycket med LU centrala funktioner.
11.4 Personalkontor
Personalkontoret ansvarar för hantering av personalfrågor inom LTH, anställningsärenden,
service till lärarförslagsnämnder samt utbildning av institutionspersonal i ledarskap mm. En
mycket betungande del är hanteringen av personalnedskärningar.
Styrelsen har beslutat att LTH skall vara starkt pådrivande då det gäller utveckling av pedagogiken och pedagogisk utbildning. Ansvaret för genomförandet av utbildningarna ligger på
personalkontoret.
11.5 Internationellt kontor
Internationella kontoret hanterar studentutbytet med utländska universitet. I uppdraget ligger
också att utarbeta samarbetsavtal med lämpliga partneruniversitet. En viktig del är mottagandet av internationella studenter.
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11.6 Informationskontor
Informationskontorets huvuduppgift är intern och extern kommunikation. En viktig del av
uppdraget är dessutom marknadsföring av LTH, presentation av LTHs forskningsverksamhet i
media, aktuell web-information om LTH samt olika aktiviteter för att främja rekryteringen av
studenter till LTH.
11.7 Programservice
Programservice ger det administrativa stödet till grundutbildningsnämnderna. Inom programservice ligger också beredningen av budgetarbetet.
11.8 Studentservice
Studentservice ansvarar för studievägledning, kuratorsverksamhet och övriga aktiviteter för
att stödja och följa upp studenterna under deras utbildning.
11.9 Datordrift
Datordriftgruppen ansvarar för inköp, drift och underhåll av samtliga LTH-gemensamma undervisningsdatorer samt för den gemensamma administrationens datorer. I uppdraget ligger
också ansvar för aktuella programvaror samt säkerhet i systemet.
Som stöd till datordriftgruppen finns en datorstyrgrupp. Gruppen består av kanslichefen och
en representant från varje husstyrelse. I gruppen bereds frågor rörande de gemensamma datorsystemen.
11.10 Forskningsservice
Forskningsservice är en del av LUs centrala förvaltning och ansvarar för beredning och hantering av forskningsavtal med fokus på EU-avtal. Alla EU-engagemang skall redan då samarbetet diskuteras inledningsvis redovisas för Forskningsservice som sedan assisterar under hela
processen fram till avtal.
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Rekrytering av studenter till LTH sker
genom besök i skolorna!

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola
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Rekrytering av studenter

Konkurrenter

Arb.marknad
Konjunktur

Trender

Vänner

Studenter LTH

Potentiella sökande
Familj

Lärare o forskare
LTH

Lärare
i grundskolan
och gymnasiet

Ranking
-officiell
-inofficiell

Övrig personal
LTH

Alumni

Media
Näringslivet

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola

Syo
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Studenter LTH

trovärdiga ambassadörer som
möter potentiella studenter på
olika mötesplatser
-på mässor
-i skolorna
- på LTH
-i media
-i vardagslivet
-i informationsmaterial

Lärare o forskare
LTH

Övrig personal
LTH

bra lärare som arbetar för att studenter på LTH
ska bli nöjda med utbildningen

serviceminded personal som arbetar för att
nuvarande och potentiella studenter ska bli nöjda

-bra pedagogik
-tillgänglighet
-stöd

-bra service
-tillgänglighet
-intresse för studenter
-vara informerade

-samarbete med grund- och gymnasieskolans
lärare och elever
-medverkan på Teknikens dag
-medverkan i Teknik- och naturvetarveckan
-samverkan med näringslivet o branschorg.
-sprida goda forskningsresultat
-vara informerade

Lunds
Högskola
LundsTekniska
Tekniska Högskola
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Vänner

Berättelser från de nöjda
eller missnöjda stud./
Känner till LTH

Familj

Alumni

Öppet hus
Kommunikationsplattform
Teknikens dag
Nyhetsbrev
Internet
Förebildsprojekt
Media
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Teknik o naturvetarcirkeln

Lärare o
elever
i grundskolan
och på gymnasiet

Projekt i skolorna
-teknikåttan
-lustfyllt lärande
-SI-projekt
-innovationsprojektet
-gemstone
-femteklassprojektet
-öppet hus
-gymnasiedagarna
-teknik-o naturvetarveckan

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola

Syo

Näringslivet

Samarbeten i vissa
Internet
Informationsmaterial projekt
Anställningsbarhet
SYO-dag årligen
Information om utb.
Nyhetsbrev
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Kanaler

Media

PR-aktiviteter om t ex
Nya utbildningar
Forskning
Pressmapp på mässor
Arrangemang
Utmärkelser

Internet

Rekryteringssidor
Kvinnor på teknis

Broschyrer

Utbildningskatalog
Programbroschyrer
LU:s katalog
CF:s katalog
LTH-broschyr

Mässor o
Besök i skolor

•Besök på 5 stora mässsor:
Stockholm, Göteborg,
Malmö, Piteå, Köpenhamn
•30 mindre kommunmässor
•20 skolor
•miniturnéer

Besök på
LTH

•Gymnasiedagarna
•Öppet hus
•Innovationsprojektet
•Gemstone
•Teknik o naturvetardagarna
•Teknikens dag
•Klassbesök
•Projektarbete på LTH

Annonser:
Ny teknik, DN, Sv DagBladet, SDS, Metro, Kupé,
Aspect på teknik mfl

LTH-Nytt
LUM

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola
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Förbättringsförslag

•Integrerad kommunikation - bättre intern förankring - samma budskap
•Relation med gymnasister även efter gymnasiet
•Projekt för att intressera underrepresenterade grupper för LTHs
utbildningar
•Kommunicera yrkesrollen, bla med hjälp av alumner och näringslivet
•Riktad kommunikation med föräldrar
•Storytelling för att spegla kulturen o medarbetarna, visa värderingar och
skapa nytta
•Utveckling av digitala tjänster och kommunikationen på hemsidan
•Kvalitetsdeklarera LTH i informationsmaterialet
•Utveckla samarbetet med LU

LundsLunds
Tekniska
Högskola
Tekniska
Högskola
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Utvärdering 04/05
•Årets nybörjare på LTH kommer från ca 240 olika skolor
•LTH har deltagit i ett 60-tal mässor/gymnasiebesök
•Utbildningskatalogen trycktes i 45 000 ex som sänds till gymnasister i 3:åk N- eller motsv. program,
alla anställda o studenter på LTH, Syo-konsulenter o lärare på gymnasieskolorna i Sverige,
svenska skolor i utlandet, företag, alumner, bibliotek
•Ca 270 st beställde katalogen via sms
•Miniturneer genomfördes i Storstockholmsområdet
•Teknikens dag i oktober och Öppet hus i mars har arrangerats på LTH
•Ca 4000 elever och 200 lärare från gymnasier i södra Sverige besökte föreläsningar på LTH och Nat fak
en vecka i mars
•375 klasser (ca 7800 elever) från Skåne deltog i Teknikåttan
•16 klasser från Skåne och 16 klasser från Småland/Blekinge besökte LTH
•Under januari 05 besöktes LTHs utbildningssidor av ca 8000
•En sista-minuten kampanj på Sturups flygplats under 2 veckor före sista ansökningsdag

Lunds Lunds
Tekniska
Högskola
Tekniska
Högskola
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Upptäckarklubben /Nat fak

Öppet hus i november /LU

Forskarklubben/Nat fak

Gymnasieveckan /Nat fak

¾Spridning

Mässmonter /LU

av projekten

Annonser /LU

Teknikåttan/nationellt samarbete
•

nationell tävling

Mångfald /LU Fakultetsambassadörerna

•

lustfyllt lärande

Skolkontakter, bla Atena /LU

Mångfaldsprojekt /LU
Teknik o Naturvetarcirkeln/Nat fak

LTH i
samverkan

Projekt att öka intresset hos tjejer + för program som har dåligt
söktryck./Övriga tekniska högskolor

Teknikens dag

Ambassadörsprogram

Teknikåttan på LTH

Gymnasiebesök

•

besök på LTH

•

samarbete med det lokala näringslivet

5:eklassprojektet - kemiteknologer
¾Mångfald
¾Förebildsprojekt
¾Storytelling

LTH

EWS
SI

Mässor
Genombrottet

Broschyrer

Hemsidan/internet

Öppet hus

Annonser/media

Mångfald

Flickor på teknis

Alumnisamarbete

Gemstone
Innovationsprojektet

Gymnasieprojekt
Förebildsprojekt

Skolkontakter

Webbsida för flickor

Storytelling
Monter på Sturup

¾ ska utvecklas

Långsiktigt (intressera)
Lunds
TekniskaHögskola
Högskola
Lunds
Tekniska

Kortsiktigt (Rekrytera)
8

LUNDS UNIVERSITET

LTHs marknadsföring är för ”populär”.

Lunds
Tekniska
Lunds
Tekniska Högskola
Högskola
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Omvärldskunskap

Kunskap

Rekryteringsprocessen
+ Budskap
= Rekryteringsplan
Aktiviteter

Utvärdering

Förbättringar
Utveckling

Lunds
TekniskaHögskola
Högskola
Lunds
Tekniska
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Omvärldskunskap
LTH-stud

Rapporter

EWS
Relationer

Referensgrupper
Relationer

Internet/Media

SCB-rapporter
HSV:s rapporter
LU/LTH-rapporter
Ungdomsrapporter
t ex Ungdomsbarometern
Kairos Futurs rapport mfl
Gymnasister
Högstadieelever
LTH-studenter
SYO
Lärare i grund- o
gymnasieskolan

Mediabevakning
-LTH
-Allmänt om trender mm
Information på Internet
Deltagande i seminarier mm

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola
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Omvärldsanalys
• Intresset för matematik blir allt mindre och studenternas förkunskaper allt sämre. Det visar en kartläggning som
Högskoleverketgjort på universitet och högskolor med civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram samt visa naturvetenskapliga
program.
•Högskolestudier lockar allt fler. Regeringen är nu nära sitt mål att 50 procent av en årskull ska börja på högskolan. Men
skillnaderna mellan olika delar av landet är stora, liksom skillnaderna mellan könen. Uppsala och Blekinge län har högst övergång
medan Dalarna och Gotland har lägst. Allt enligt en ny analys från Högskoleverket
•Utbildningsområde Antagna Förändring Behöriga sökande Varav antagna
Beteendevetenskap 3597
3%
19749
18 %
Data
2875
14 %
5306
54 %
Ekonomi
10119
-2 %
25674
39 %
Humaniora
2034
8%
4751
43 %
Information
2520
18 %
8220
31 %
Juridik
1387
-4 %
10246
14 %
Matematik/naturvet.
4087
6%
7894
52 %
Miljö/naturresurser
1108
-4 %
2558
43 %
Samhällsvetenskap
2732
-7 %
10941
25 %
Språk
712
-2 %
1897
38 %
Teknik
18111
5%
26888
67 %
Undervisning
12192
2%
25757
47 %
Vård
7436
-6 %
34110
22 %
Totalt
68910
2%
106322
65 %
•Mellan läsåret 1994/95 och kalenderåret 2001 ökade utbildningsvolymen inom naturvetenskap o teknik från 60 000 till 89 000
helårsstudenter

Tekniska
Högskola
LundsLunds
Tekniska
Högskola
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•Drygt 120 000 personer har anmält sig till höstens högskoleprogram genom Verket för högskoleservice
(VHS). Det är en ökning med knappt 1 % jämfört med höstantagningen 2004. Anmälningarna fördelar
sig på 1 683 utbildningar med drygt 51 300 platser
Mest anmärkningsvärt är att utbildningsområdet Data nu har ökat efter att ha minskat kraftigt varje år sedan 1998.
Jämfört med föregåendehöstantagning har antalet sökande till utbildningsområdet Data ökat med 11 % och antalet
förstahandssökande med 15 %. Dessutom har andelen kvinnor bland de förstahandssökande ökat från
13 % till 19 %.
Av de totala antalet sökande är knappt 60 % kvinnor, vilket är en något lägre andel än de senaste åren.
Kvinnor utgör merparten av de sökande till alla utbildningsområden utom Data och Teknik där de är
19 % respektive 26 % av de sökande. Till utbildningsområdena Beteendevetenskap och Vård utgör
kvinnor mer än 75 % av de sökande. Medelåldern för sökande är 24,2 år
•80-talisterna är MeWe-generationen – de har stark vilja och är öppna för nya intryck. De väljer att göra vad de tycker om
och vad som passar dem. De väljer arbetsgivare och inte tvärtom- Det utmärkande för 80-talisterna är att de är
”gruppindividualister”. De är både individualister men har också förstått att man kan åstadkomma mycket i grupp. De
Är därför mycket duktiga på lagarbete och mingel. /Thomas Furth Kairos Future
•IVA och Svenskt näringsliv lät häromåret ett stort antal ungdomar svara på vad de trodde att en ingenjör jobbade med.
•Bara 4 % trodde att en ingenjör kunde jobba internationellt. Nästan lika få ansåg yrket vara kreativt. /Campus 5/9 2005

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola
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Varför valdes LTH?

ÅR
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Nära hem
54%
48%
37%
41%
40%
40%
37%
35%
40%
39%

Gott rykte
26%
37%
34%
53%
54%
58%
65%
67%
70%
67%

Lunds
LundsTekniska
Tekniska Högskola
Högskola

LUND
39%
27%
47%
65%
65%
67%
72%
68%
68%
68%
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Framgångsfaktorer ht 2004
Vänner
LTH-katalog
Internet
Familj
Besök på LTH
LTH-stud.
VHS-katalog
SYO
Lärare

22%
19%
14%
14%
12%
7%
10%
2%
2%

Lunds
Tekniska
Lunds
TekniskaHögskola
Högskola
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Budskap LTH samstämmiga
Öppenhet - välkomnande
Hög kvalitet
Internationellt
Forskningsstarkt
LU-tillhörighet
En av Sveriges stora tekniska högskolor
Tar hand om studenterna
Pedagogisk utveckling
Lund – studentstaden
Öresundsregionen

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola
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Informationsgruppen

•Strategi
•Samordning
•Projektledning
•Information o nyhetsförmedling
•Stöd o produktion av informationsmaterial
•Administration

Lunds
Tekniska
Lunds
Tekniska Högskola
Högskola

Intern information
PR – media
Extern information
Marknadsföring
Samarbeten
Nätverk
Research - omvärldskunskap
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Målsättning för 2006:
öka marknadsandelen med 3%

Lunds
Tekniska
Högskola
Lunds
Tekniska
Högskola
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LTH och Bologna
Några konsekvenser

Ny värld - Ny högskola
•
•
•
•

Proposition 14/6
Riksdagsbeslut ny Högskolelag februari 06
Ny Högskoleförordning december 06
I full drift 1/7 2007

Tre nivåer för utbildning och
examina
• Grundnivå
– Kandidatexamen, Högskoleingenjör, Brandingenjör

• Avancerad nivå
– Magisterexamen (1 år), Masterexamen (2 år), Civiling,
Arkitekt, Jurist m fl

• Forskarnivå
– Lic, Dr

• Alla kurser klassas i Grund eller Avancerad nivå
• Längre yrkesutbildningar delas ej upp

Den 1/7 2007 skall
• alla kursplaner ha omformats med ny
nomenklatur (learning outcomes)
• alla kurser ha nivåklassats
• alla utbildningsplaner ha skrivits enligt nya
Högskoleförordningen
• utfärdande av examina baseras på nya reglerna

Några direkta konsekvenser
• YTH-examen försvinner
• Konstnärlig yrkesexamen försvinner för
Industridesign
• Våra 60p magisterprogram måste förlängas
(fördjupas), förkortas eller försvinna
• Alla planer måste omformas

Prioriterade uppgifter I
•
•
•
•
•
•
•

Fastlagd plan för arbetet
Kriterier för nivåklassificering av kurser
Learning outcomes för LTHs yrkesexamina
Definition av kandidatnivån vid LTH
Validering av Magisterprogram
Övergången till Forskarutbildning
Information!

Prioriterade uppgifter II
• Påverka regeringen så att civilingenjörs- och
arkitektexamina blir på 5 år
• Argument
– Tydlighet - visavi Masterexamen
– Jämförbarhet - internationellt
– Attraktivitet
• ”lite färre - lite längre”

Civilingenjörexamen och Arkitektexamen är
examina som är likvärdiga med
Masterexamen och som dessutom garanterar
viss yrkesrelevant kompetens som ger tillgång
till reglerade yrken i Europa och
internationellt

1
2004-09-07

LTH:s kansli
Karin Ekborg Persson

Ekonomiskt utfall januari – juni för LTH,
Vid Lunds universitet kan det ekonomiska resultatet i verksamheten utläsas vid delårsoch helårsbokslut. Det är då de externa medel som finansierar stora delar av forskningen
avgränsas i tiden och matchas mot de kostnader som finns i forskningsprojekten
(periodisering). Nedan följer dels en kort redogörelse kring delårsbokslutet 20050630
och utvecklingen av det ekonomiska resultatet för LTH 20050831
LTH:s inkomster följer ungefär samma utveckling som föregående år. De har under årets
första sex månader minskat med 13 mkr (2%) och uppgår till 638 mkr.

Förändring inkomster 2004-2005
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Det är försäljning internt och externt, statsbudgetanslag och övriga svenska bidrag som
ökat jämfört med föregående år. Däremot har både statliga bidrag och EU medel minskat
kraftigt. De statliga bidragens minskning hänger samman med att kundfordran avseende
Socwareprogrammet motsvarande ca 18 mkr har bokats bort på LTH nivå. Om man
bortser från denna förändring så har även de statliga bidragen ökat något. EU
inkomsterna varierar över åren och är ojämnt fördelade mellan första och andra halvåret.
EU inkomsterna har framförallt minskat på Fysiska institutionen med ca 9 mkr och på
Informationsteknologi, Datavetenskap samt Kemiska institutionen om man jämför med
första halvåret 2004.

Postadress Box 118, 221 00 Lund Telefon dir 046-222 47 29, växel 046-222 70 00 Telefax 046-222 45 31
E-post Karin Ekborg-Persson@kansli.lth.se Internet http://www.lth.se/ Organisationsnummer 202100-3211 Postgiro 1 56 50-5 Bankgiro 5051-4728
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LTH: s periodiserade medel har förändrat sig enligt följande mellan åren:
Periodiserade intäkter från
föreg år (ökar intäkterna i
delåret)
Periodisering till hösten
(minskar intäkterna i delåret)
Resultatpåverkan

2004-06-30
261

2005-06-30
315

-301

-321

-40

-6

LTH fortsätter att öka sina periodiseringar även under 2005 dvs inkomster fortsätter att
komma in i förskott för förbrukning under hösten och kommande år.
Kostnaderna uppgår efter de fyra första månaderna till 630 mkr jämfört med 647 mkr för
samma period föregående år. Det innebär en sänkning av kostnaderna med 17 mkr
(2,6%). Kostnadsminskningarna fördelar sig enligt följande:
Kostnadsförändring 2004-06 till 2005-06
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Förändring
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-10
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-14
-16
-18

Den stora kostnadsminskningen består av minskade personalkostnader vilket förklaras av
ett minskat antal anställda jämfört med 2004. Nedan visas minskningen från december
2004.
Benämning
Antal heltidsanställda
Varav tidsbegränsade
Varav doktorander

2004 december
2005 juni
1.429
685
470

Ökning/Minskning
1.364
-65
626
-59
425
-45

Det är framförallt tidsbegränsade anställningar som står för minskningen och
bland dem är det doktorander som står för den största minskningen.
LTH:s institutioner har per den 23/6 lämnat in en uppdaterad prognos för helåret
2005. Denna prognos bygger på att alla institutioner uppnår minst en ekonomi i
balans med något undantag.
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Utfall januari till juni visar att institutionernas nya inkomster är 43 mkr lägre än
prognostiserat och att kostnaderna är 61 mkr lägre än prognostiserat. Över lag behöver
prognosernas kvalitet bli bättre kommande år, då intäkter och kostnader överlag
överskattats 2005. De flesta institutionerna håller sina egna kostnadsbudgetar under de
första sex månader. Det är endast ett fåtal institutioner som både överskrider sin
kostnadsbudget och underskrider sin intäktsbudget.
LTH:s ledning har också lagt ett stramare tak för kostnader under 2005 i samband med
att enheter har bildats . Takbeloppen är uppskattade så att en ekonomi i balans samt en
återbetalning av tidigare års underskott skall kunna uppnås. Detta kostnadstak följs upp
månadsvis. Kostnadstaken innebär en minskning av kostnader över året jämfört med
föregående år på 60 mkr. LTH:s institutioner håller sig sammantaget januari till juni
under kostnadstaken. Det finns dock en del verksamheter som överskrider sin sina
kostnadstak och dessa redovisas i följande tabell:

Enhet
A-1 Arkitektur
A-2 Byggande och Arkitektur
BM-1
BM-3
DV-1
DV-2
Elektrovetenskap
Energivetenskaper
Informationsteknologi
LMT1
MT-1
Teknik o samhälle
Telekommunikationssystem
Verkstadsorganisationen

Budgeterad Kostnadstak Utfall
Avvikelse mot
kostnad
kostnad takbelopp
20,1
18,4
19,2
-0,8
15,6
15,6
16,1
-0,5
19,7
19,4
20,9
-1,5
8,3
7,9
8,9
-1,0
19,7
18,8
20,1
-1,3
18,3
16,4
17,1
-0,7
24,6
24,3
24,8
-0,5
29,9
31,6
34,0
-2,4
15,7
14,9
15,9
-1,0
14,8
14,5
14,8
-0,3
14,8
14,5
15,6
-1,1
22,0
21,6
21,9
-0,3
11,8
9,7
11,6
-1,9
6,15
4,2
6,2
-2,0

En förklaring till att kostnadstaken i vissa fall överskrids är att intäkterna ökat i
motsvarande grad och att kostnadsbudgeten och taken varit för snävt satta.
I nedanstående tabell presenteras varje institution med myndighetskapital 20041231,
resultat i delåret samt den prognosuppskattning som gjorts av LTH:s ekonomikontor i
delåret. En del underskott är av engångskaraktär och en del uppstår när verksamheter
förbrukar överskott från tidigare år.
Institution/Enhet
Fysiska institutionen
Kemiska institutionen
Telekommunikation
A-1 Arkitektur
Inst för
maskinteknologi

Myndighetskapital
-29.342
-14.946
-14.794
-13.918
-12.019

Resultat i delåret
3.935
-142
-2.817
-414
-345

LTH gem prognos
helår
0
0
-5.500
-1.000
-1.500
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Byggvetenskaper
Designvetenskaper
Elektrisk mätteknik
Matematikcentrum
Elektrovetenskap
Bygg och Miljö inst
Livsmedelsteknik
Informationstekn.
Gem verkstadsorg.
Industriell elektroteknik
Centrumbildningar
Datavetenskap
Husstyrelser
A-2 Bygg och Ark
Reglerteknik
Kemiteknik
Inst för tekn ekonomi
och log
Teknik och samhälle
Energivetenskaper
Ingenjörshögskolan
LTH gemensamt
LTH totalt
Socwareprogrammet

-11.061
-8.566
-7.869
-6.985
-6.790
-2.483
-1.181
-617
-553
987

-224
368
-32
2.178
434
-1.144
545
-103
-3.414
-538

-1.000
0
0
1.000
0
-2.500
200
-500
-5.000
0

2.886
2.106
3.729
6.392
9.984
10.598
14.322

-1.605
-29
-924
521
191
851
520

-2.000
0
-1.000
500
100
1.000
200

14.416
19.970

-918
-1.793

-1.000
-2.000

-40.823
86.873
316

-3.345
14.777
2.233
-4.300

0
20.000
0
-4.300

Nedan kommenteras de institutioner som har/ har haft störst strukturella underskott
Gemensam verkstadsorganisation
2005 är första året som verkstaden inte har garantibelopp från de tidigare
huvudmännen Fysiska institutionen, Kemiska institutionen och LTH gemensamt.
Intäkterna klarar trots en relativt god orderingång inte av att täcka de kostnader som
finns. Den externa faktureringen har ökat och uppgår nu till ungefär samma belopp som
den interna. Priserna verkstaden kan ta ut är låga och täcker knappt de direkta
kostnaderna i verksamheten.
Telekommunikation
Resultatet ser ut som föregående år och kommer att ge ett årsresultat på ca -5,5 mkr.
Både intäkter och kostnader har minskat något mellan åren. Intäkter uppgår i halvåret till
8,7 mkr och kostnaderna till 11,6 mkr.
Institutionen för maskinteknologi
Resultatet beror delvis på kostnader som hänger samman med avveckling av
Robotteknik. I övrigt finns det ett par avdelningar som genererar överskott och
avdelningen för Materialteknik och Mekanisk teknologi och verktygslära som genererar
underskott.
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Arkitektur
Åtgärder har vidtagits vilket redan lett till att kostnaderna har minskat med 3,6 mkr
jämfört med föregående år, vilket lett till en kraftig resultatförbättring. Fler
nedskärningar behövs för en stabil och långsiktig ekonomisk balans och diskussioner
kring ytterligare personalminskningar pågår.
Bygg och Miljö BM-1
På denna enhet är det bl a intäkterna som minskat. Enheten har problem framförallt på
avdelningen för Byggnadsfysik.
Byggvetenskaper
Här har alla avdelningar svårt att nå ekonomisk balans under 2005.

Prognos
LTH håller fast vid en prognos som visar på ett nollresultat vid helåret. Det kommer att
vara svårt att uppnå detta resultat, men det kan med fortsatt stor återhållsamhet och en
ökad effekt av avvecklingskostnaderna under hösten vara möjligt. LTH drabbades i
delårsbokslutet av en extraordinär förlust på 4,3 mkr som hänför sig till Elektrovetenskap
och Socwareprogrammet, där Näringsdepartementet som är avtalspart inte längre vill
betala för de nedlagda kostnader som tagits i programmet. Denna förlust kommer
sannolikt att påverka helårsbokslutet negativt.
Avvecklingskostnaderna uppskattas under 2005 uppgå till ca: 25 mkr där den största
delen hänför sig till Ingenjörshögskolan i Helsingborg.
Resultat per verksamhetsgrenar:
I nedanstående tabell redovisas en resultatjämförelse per verksamhetsgren mellan
delårsbokslutet 2004 och 2005.
.
Verksamhet
Resultat delår 2004
Resultat delår 2005
Grundutbildning
5,2
10,5
Forskning anslag
6,5
14,5
Forskning bidrag
-36,2
-19,1
Utbildning uppdrag
-0,7
-0,6
Forskning uppdrag
-2,4
-3,1
TOTALT
-27,6
2,2

Första halvårets utfall visar att resultatet för Grundutbildningen ökade med 5,3 mkr och
uppgår till 10,5 mkr och resultatet för Forskning/Forskarutbildning finansierat med
statsbudgetanslag ökade med 8,0 mkr. De externa verksamheterna uppvisar fortsatt
stora underskott -19,1 respektive -3,1 mkr, där 4,3 mkr motsvaras av den extraordinära
förlusten i Socwareprogrammet. Underskott på externfinansierade projekt skall
egentligen inte kunna uppkomma utan skall då motfinansieras av fakultetsanslaget. Att
underskott finns på externa projekt beror ibland på att man utnyttjar gamla reserver men
också på att matchningen mellan projekt är dålig. LTH kommer under 2005 att se över
principer för hur resultat för forskning och forskarutbildning bör bokföras mellan
verksamhetsgrenarna.
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Utfall augusti 2005
Inkomsterna är fortsatt sämre än föregående år.
Kostnaderna fortsätter att minska i något högre grad än första halvåret. Det är
fortfarande personalkostnaderna som minskar mest (22 mkr lägre än föregående år).
Antalet anställda minskade ytterligare vid halvårsskiftet då många tillfälliga förordnanden
gick ut och antalet tjänster har minskat med 95 under perioden januari – augusti.

