
@ trH
BESLUT

2020-02-t8 Dnr STYR 20201336

LuNns LUNDS TEKNISKA
HÖGsKoLAUNIVERSITET

Ledningsstöd

Beatrice Nordlöf

Postadress Box i I 8 Besöhsadress lohn Ericssons väg3 Telefon dir 046-222 71 90, urixel 046-222 O0 00
E-p ost beatrice.nordlofplth.lu .se Internet htrp://www.lrh.se

Beslut om föreskrifter för LTHs särskilda verlsamheter, Centre for Engineering
Education, CEE

Följande föreskrifter faststdlls att gälla från och med2020-02-18.

Styrelsen for Lunds tekniska högskola, LTH beslutar om följande foreslrifter med

stöd av 2kap 5 st Högskolelagen (1992:1434).

Ärendet har varit foremål fOr forhandling enligt MBL S I 1,2020-02-04.

Bakgrund

2016 sammanfordes pedagogiskt inriktade verksamheter till ett materiellt cenrrum

direkt under scyrelsen for LTH (dnr STYR 2ol5ll0l4). Verksamheterna avsåg;

Genombrottet, Sl-verksamheren, Tekniskt basår och Forskarutbildning. Det

beslutades att en uwärdering skulle ske efter wå ar. 201 B tillsattes en exrern grupp som

genomforde en uwärdering vilken rapporterades till LTH styrelse i augusti 2019.

Uwärderingen tillsammans med diskussioner mellan rektor For LTH och CEE har

legat till grund for en forändring av föreskrifterna. Förändringarna motiveras av en

önskan om klarare visioner, mål och syfte kopplat till den strategiska planen for LTH
:jI|2026. Paterna önskar en klar koppling till det didaktiska lärandet inom

engineering, med möjlighet till forskning inom området. CEE ska verka proaktivt mot
den strategiska planen och rapportera direkt till rektor vid LTH. Den organisatoriska

placeringen anses fortsatt vara en särskild verksamhet och inte vara placerad varken på

kansliet eller på en instirution.

Vision och syfte

LTH har formulerat en strategi som sätter riktningen och anger att fakulteten rill 2026
ska vara känt for sin drivande roll inom pedagogisk uweckling och ffor undervisning av

högsta kvalitet. CEE ska proaktivt bidra till detta samt bidra till att LTH är en kreativ

miljö for lärande och kunskapssökande. CEE bidrar till att LTH bedriver ett aktivt
strategiskt arbete, där wärvetenskap, öppenhet for forändringar, inkluderande,

jämställdhet, mångåld, forskningsetik och hållbarhet är en naturlig del av

organisationen. LTH ska kännetecknas av inom- och wärdisciplinär excellens inom
utbildning. LTH ska vara känt för den ämnesspecifika didaktiska tillämpningen inom
teknik, ingenjörsområdet arkitektur och industridesign. CEE verkar proaktivt for att
bygga upp lärarnas kompetens att uweckla sin undervisning och handledning med ett



2

lärandeperspektiv f,or ämnen inom LTH. CEE verkar för att stimulera lärarna till ett

forskande förhållningssätt avseende undervisning och lärande samt att bidra till ett

aktivt engagemang i den pedagogiska diskussionen på LTH. Arbetet bedrivs mot

qydliga och högt stillda etiska måI. I all utbildning är de forskningsetiska processerna

vägledande.

All verksamhet ska inriktas mot att stärka och stödja LTH som helhet, samt att bidra

till kunskapsuwecklingen inom lärande och högskolepedagogiskt uwecklingsarbete

inom Lunds universitet. I uppdraget ligger att vara proaktiv och med ett delat ansvar

föra en tät dialog med fakultetsledningen, nämnder, institutioner, enskilda lärare,

LTH kansli, studentkåren, Lunds universitet och andra intressenter.

Uppdrag

Centre for Engineering Education har i uppdrag är att proaktivt:

Bedriva högskolepedagogiskt uwecklingsarbete inom ramen fr r

Genombrottet, i enlighet med beslut av Sryrelsen för LTH (2005-05-26).

Anordna docentflorberedande utbildning, handledarutbildning och

uppföljningar till stöd flor LTHs forskarutbildning'

Anordna forskarutbildningskurser med särskild inriktning på de examensmål

som inte ingår i avhandlingsarbetet.

Bedriva kompetensuweckling med inriktning på utbildning och forskning,

särskilt avseende meritering f,or LTHs personal.

Planera och uweckla LTHs system för pedagogisk meritering, och däri söka

samverkan med övriga åkulteter'

Bedriva Sl-verksamhet inom Lunds Tekniska Högskola.

Bedriva behörighetsgivande utbildning (Tekniskt basår) for rekrytering till

LTH:s utbildningsprogram.

Bidra till kunskapsuwecklingen inom högskolepedagogiskt uwecklingsarbete

och undervisning.

Gemensamr med Biblioteket vid LTH kansli bidra till akademiskt skrivande

och pedagogiskt nyttjande av lärplattformar.

Verka for samarbete med övriga LU angående högskolepedagogisk

verksamhet.

Uweckla och bedriva annan verksamhet som är förenlig med uppdraget for

Centre for Engineering Education.

Organisatorisk placering

Centre for Engineering Education (CEE) tillhör Lunds tekniska högskola och är en

särskild verksamhet direkt placerad under rekror vid LTH. CEE leds av en

foreståndare, som har det övergripande ansvaret för verksamheten, fastställer forslag

till budget och årlig verksamhetsplan, samt beslutar om formerna f,or kvalitetssälcing.

Föreståndaren ska årligen per den siste november överlämna en

verksamhetsredovisning till rektor för Lunds Tekniska Högskola.
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Styrelse

Till sitt stöd har cEE en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta redamöter med
sammansättning enligt foljande:

r ordforande är prorektor alt. LTHs rektor elrer vicerektor med ansvar ftirgrundutbildning.
o Fem ledamöter varav minsr wå från LTH med ETp.
r Tvåstudentrepresentanter.

LTHs rektor utser ord6rande och övriga redamöter i styrelsen efter dialog med
foreståndaren. Mandatperiod.en for ledamöterna i sryrelsen är, med undantag for
studentrepresentanterna, tre år. styrelsen ska sammanträd.a minst tre gånger per år.
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 75 studentkårsftlrordningen
(2009:769).

Föreståndare

Vid centre for Engineering Education (cEE) ska finnas en foreståndare som dr chef
för centrumet' Föreståndaren ska verka for att verksamheten bedrivs med hög kvalitet,
inbegripet att söka externa samarbetsprojekt och extern finansiering. Föreståndaren
ftireträder cEE inom och utom universitetet. Föresråndaren urses av LTHs rektor for
en period av tre år' Föreståndaren är huvudforedragande i sryrelsen for cEE samt har
närvaro-, yttrande- och Forslagsrätt.

Ställföreträdande och biträdande ftireståndare
vid centre for Engineering Education (cEE) ska det finnas en stdrlforeträdande
foreståndare som utses av rektor for LTH efter forslag av foreståndaren. Vid CEE kan
även en biträdande foreståndare finnas som även kan inneha uppd.raget som
ställforeträdande ftireståndare. utses en biträdande ftireståndare ska denne ha ett
särskilt ansvarsområde som då forrydligas i ett separat dokument. Biträdande
ftireståndare utses av rektor for LTH efter florslag av fbreståndaren.

Finansiering och ekonomihantering
cEE finansieras med meder som anvisas av sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola
samt med exrerna medel som kan komma att tillforas verksamheten. verksamheten
kan delas upp i separata kostnadsstd.llen och ekonomihanteringen ska folja de principer
som gäller ftir LTH.

Personal

vid cEE ska personal kunna förtecknas. Rekrytering av personal sker i samma
ordning och enligt samma regelverk som i övrigt inom universitetet. Då vid LTH
befintlig personal knyts till cEE så sker detta i nära samråd och efter godkännande av
respektive prefekt.
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Administration
CEE ska inte bygga uPp egna administrativa funktioner utan avtal om

tillhandahållande av r;"; tjänster ska tecknas med LTHs kansli. Avstämning om

behovet och kostnad sker årligen'

rektor beslutar om.

l\ndring av foreskrifter

Ärrdring av dessa föreskrifter sker genom beslut av LTHs rektor

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor, tillika stf rektor for LTH' i

närvaro av forestånd",.,, fa, CEE, Per.\r"rfuinge, efter föredrag"1"g * kanslichef Verolica

Gummesson, efter hörande av representant för ?eknologkå"t''t'id Lunds Tekniska högskola'

Uwärdering

Föreskrifterna ska uwärderas efter tre år på det sått och enligt de kriterier som LTHs

Stf Rektor LTH


