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Sammanställning av läsårsrapporter i grundutbildningen 0910 
 
Detta är det kondenserade budskapet i årsrapporterna för läsåret 2009-2010 för LTHs 
utbildningsverksamhet och sammanställningen är det avslutande ledet i processen för 
kvalitetssäkring av grundutbildningen. LTH har valt att bygga systemet med utgångspunkt i 
det fakultetsgemensamma kursutvärderingssystemet. Med underlag från bland annat detta 
ställer först programmen och därefter utbildningsnämnderna samman sina läsårsrapporter 
enligt en fastställd mall. De fyra olika nämndernas rapporter ställs samman av vice rektor för 
grundutbildningen och resultatet presenteras dels i de olika nämnderna och dels i LTHs 
styrelse samt i den föreliggande sammanställningen. 
 
Rubrikerna i programmens och utbildningsnämndernas läsårsrapporter är:  
 

1. Sammanfattning 
2. Bakgrund 
3. Utvecklingsarbete och aktiviteter under läsåret 
4. Läsåret i siffror 
5. Studieresultat 
6. Utbildningsnämndens/programledningens analys 
7. Utvecklingsplan 
8. Övrigt 

 
Denna sammanställning följer samma uppställning. 
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1. Sammanfattning 
Här beskrivs verksamheten i relation till några av de kvantifierade målen i LTHs 
strategiska plan: 
 
Poängproduktion åk1 
”… minst 75% av de antagna studenterna på varje program skall klara mer än 40 
högskolepoäng det första året.” 
 
Detta mål modifierades något redan inför läsårsrapporterna 08/09 efter de riktlinjer 
som framkommit i projektet ”Ung Ingenjör” (projekt inom Teknikdelegationens 
uppdrag för att öka rekryteringen till utbildningar inom teknik) där de större 
lärosätena i Sverige som bedriver ingenjörsutbildningar, enats om vissa definitioner 
för att underlätta jämförelser och analyser lärosätena emellan. Enligt 
överenskommelsen definieras antagna studenter som de studenter som har resultat 
från prov rapporterat i Ladok efter den 15 september första studieåret. På detta sätt 
kommer inte de allra tidigaste avhoppen med i statistiken. Dessa avhopp brukar inte 
klassas som så kritiska, de kan bero på att man snabbt upptäcker att man kommit fel 
eller kanske kommer in på en annan utbildning till vilken man stått som reserv.  
 
Under läsåret 2009/2010 såg det ut så här på de olika programmen: 
 
UN1 (C D E F I N Pi MFoto MNano MSysChip MTråd)  
Här spänner resultaten från 57% på E – 82% på F och slutsatsen är att av 
civilingenjörsprogrammen klarar C, F, I målet. De övriga civilingenjörsprogrammen 
ligger under målet men visar bättre resultat än förra året förutom Pi som är 
oförändrat (72%). Bland masterprogrammen klarar MSysChip och MTråd målet 
medan MFoto och MNano ligger på 45 resp 33%. 
 
UN2 (B K BI Rh W MBio MFood MWLU YTH Trafikflyg) 
B, BI, W, Trafikflyg, MBio och YTH klarar målet. De övriga programmen ligger på 
57% (MWLU), 62% (MFood) och 67% (K). Rh fungerar som en avslutning för 
studenter på civilingenjörsprogram, d.v.s. den startar inte från årskurs 1 och är därför 
inte med i denna statistik. Det måste poängteras att på W har hela 97% av 
studenterna klarat mer än 40 hp under första studieåret. 
 
UN3 (A KID TM L M M/TD V MSUD)  
KID, L, M/TD klarar målet. De övriga ligger väldigt nära dvs 72% (M), 71% (A) 
och 73% på V. Masterprogrammet MSUD ligger på 87% och klarar därmed målet. 
 
UN4 (IBYA IBYJ IBYVT IDA TB TBT)  
IBYA och TB+TBT klarar målet. För tekniskt basår (TB) och teknisk bastermin 
(TBT) redovisas här summan av antalet TB studenter med 60 hp eller mer under 
året och antalet TBT studenter med 30 hp eller mer under terminen delat med det 
totala antalet studenter på TB och TBT. För de övriga 
högskoleingenjörsprogrammen ligger resultatet från 70% (IBYVT) till 73% (IBYJ).     
 
 
Genomströmning efter 12 terminer 
”… minst 70% av de som påbörjar studierna på ett program vid LTH ska ta examen 
inom sex studieår.” 
Även detta mål i den strategiska planen har modifierats något eftersom 
civilingenjörsutbildningarna har förlängts från 4,5 till 5 år sedan den strategiska 
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planen skrevs och formuleringen stämmer dåligt för de kortare utbildnings-
programmen. ”Inom sex studieår” har bytts ut till nominell studietid plus 1.5 år för 
utbildningar omfattande minst 270 hp resp nominell studietid plus 1 år för kortare 
utbildningar. Genomströmningen på de masterprogram där studenterna hunnit ta 
examen redovisas också här (vissa masterprogram är så nystartade att ingen har 
kommit så långt så att de kunnat ta ut examen under läsåret 09/10).  
 
UN1(C D E F I N Pi MFoto MNano MSysChip MTråd)  
För civilingenjörsprogrammen spänner resultatet från 28% på E till 48% på I och 
man tvingas konstatera att inget av civilingenjörsprogrammen som ligger under 
UN1s ansvarsområde klarar målet. För masterprogrammen redovisar MSysChip 
35% och MTråd 61%.  
 
UN2 (B K BI Rh W YTH) 
För civilingenjörsprogrammen spänner resultatet från 32% på K till 53% på W och 
man tvingas konstatera att inget av civilingenjörsprogrammen som ligger under 
UN2s ansvarsområde klarar målet. För YTH ligger resultatet på 54% och inte heller 
detta utbildningsprogram når upp till målet i den strategiska planen. 
Trafikflygarutbildningen, däremot, redovisar att 75% och klarar målet. 
 
UN3 (A KID TM L M M/TD V MSUD)  
För civilingenjörsprogrammen spänner resultatet från 43% på M/TD till 69% på L 
och man tvingas konstatera att inget av civilingenjörsprogrammen som ligger under 
UN3s ansvarsområde klarar målet. För arkitektutbildningen (A) ligger resultatet 
ännu lägre, 30% av dessa studenter tar ut examen inom nominell studietid (5 år) 
plus 1,5 år. Denna siffra är dock mycket högre än vad som redovisades i 
läsårsrapporten 08/09 då motsvarande siffra var 15%. För MSUD ligger siffran i 
årets rapport på 38%.  
 
UN4 (IBYA IBYJ IBYVT IDA TB TBT)  
För högskoleingenjörerna ligger IBYA på 50%, IDA på 63%, IBYJ på 21% och 
IBYVT på 22%. Basåret (TB) och bastermin (TBT) klarar målet, de ligger 
tillsammans på 90% !  

 
Internationalisering 
”… minst 25% av de som examineras som civilingenjör, arkitekt eller industridesigner 
bör ha tillbringat någon studieperiod utomlands” 
Detta mål har inte krävt någon modifiering men kan tolkas på två olika sätt, dels kan 
andelen studenter som tillbringat någon studieperiod utomlands redovisas per 
program och dels kan den totala andelen av samtliga civilingenjörer, 
industridesigners och arkitekter redovisas. Båda tolkningarna redovisas nedan. 
 
UN1(C D E F I N Pi) 
Civilingenjörsprogrammen N och I klarar målet. Toppnoteringen finns på I 
programmet (39%) medan E (7%) har den lägsta andelen examinerade med 
utlandsvistelse inom UN1s ansvarsområde.   
 
UN2 (B K Rh W) 
B och W är de civilingenjörsprogram som klarar målet inom UN2. K ligger strax 
under målet på 21% medan Rh ligger på 15%. 
 
UN3 (M V L A KID)  
Inom UN3s ansvarsområde är det A och KID som uppfyller målet, där tillbringar 37 
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resp. 47% av de examinerade någon tid utomlands. Den lägsta siffran återfinns på 
M/TD där ingen (0%) är utomlands.  
 
För den totala andelen av samtliga civilingenjörer, industridesigners och arkitekter 
redovisas utvecklingen under de senaste åren nedan. 

 
 
Som framgår av diagrammet ligger andelen med utlandserfarenhet för samtliga långa 
utbildningsprogram på LTH 2009 ganska nära målet på 25%, det ligger på 21%.  
 
Jämn könsfördelning 
I den strategiska planen finns också ett mål att samtliga LTHs utbildningsprogram 
skall ha en jämn könsfördelning. Om detta tolkas som att andel kvinnliga studenter 
skall ligga inom spannet 40-60% för att programmen skall ha jämn könsfördelning 
blir resultatet att L, A och K uppfyller målet.  
 
 Mindre än 40% 40-60% Mer än 60% 
Civilingenjörsprogram D,E,F,M,V,C,N,I,W,Pi L,A,K B,M/Td 
Högskole- 
ingenjörsprogram 

IDA,IBYJ,IBYVT,IBYA 
 

  

Masterprogram MWater,MBio MFood MSUD 
Övrigt A,Trafikflyg,BI,YTH Basår+bas 

termin 
 

 
 
 
Programmen är uppräknade i ordningsföljd i respektive ruta i tabellen ovan med det 
program med den lägsta andelen kvinnor nämnt först. Det utbildningsprogram där 
det är lägst andel antagna kvinnor är D med 7% och det program där andelen 
kvinnor är högst är M/Td där andelen är 70%. På högskoleingenjörsprogrammen 
ligger andelen kvinnor från 11% (IDA) till 31% (IBYA). 
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Kommentarer i sammanfattningen till resultaten av uppfyllelsen av de strategiska 
målen 
Samtliga utbildningsnämnder kommenterar i sina läsårsrapporter resultaten av 
uppfyllelsen av de strategiska målen.  
 
UN1 lyfter fram att det stora arbete som nämndens programledningar lagt ned för 
att studenterna skall komma igång med sina studier och få en god poängproduktion 
under första studieåret börjar ge resultat. Det är glädjande att konstatera att 6 av 
nämndens 7 program hade större andel med minst 40 hp än året tidigare och det 
sjunde låg på samma nivå som 08/09. Man konstaterar att det är en mångårig 
erfarenhet att studenter tar längre till på sig till examen än nominell studietid plus 
1.5 år. Just nu är det också möjligt att studenter som började före 2007 dröjer sig 
kvar på LTH och kommer att ta ut en 300 hp examen istället för 270 hp. Detta 
kommer naturligtvis att förlänga studietiden. I sammanställningen sticker det ut att 
endast 35% har examen inom 2+1 år på masterprogrammet System på chip. Det 
visar sig vid närmare undersökning att 61% har examen inom 2+1.5 år. 
  
Man konstaterar också att andelen kvinnor är låg på civilingenjörsprogrammen inom 
UN1 ansvarsområde och framhåller vikten av olika satsningar både från nämnden, 
berörda programledningar, LTH gemensamt och satsningar i skolan. Det är också 
viktigt att utbildningsprogrammen är upplagda så att de både tilltalar män och 
kvinnor.  
 
Masterprogrammen System på chips och Trådlös kommunikation rekryterar bra och 
berörda programföreståndare och kursansvariga lärare ger mycket positiva omdömen 
för hur det går för de studerande. UN1 ser med oro på införandet av studieavgifter 
ht 2011 för utomeuropeiska studenter. Om rekryteringen till masterprogrammen går 
ned kommer detta att påverka antalet studenter på kurser som läses tillsammans med 
civilingenjörsstudenter. Risken är att kurserna blir underkritiska och får läggas ned 
vilket kommer att minska utbudet av kurser för de längre programutbildningarna. 
 
UN1 har också under läsåret 2009/2010 lagt ned ett omfattande arbete på att ta 
fram valideringsunderlag till en ny civilingenjörsutbildning i Medicin och Teknik. 
Beslut är fattade och programmet kommer att ta emot de första studenterna hösten 
2011.  
 
UN2 upprepar sin önskan från förra läsårsrapporten om att statistikunderlaget till 
läsårsrapporterna behöver utvecklas och kompletteras med fler nyckeltal för att ge 
UN och programledningar bättre underlag för strategiska beslut. UN2 ser också 
behov av åtgärder för att underlätta arbetet för programledningar och 
utbildningsnämnder samt diskussioner om eventuella justeringar i organisationen 
som bör göras inför nästa årsskifte.  
 
 
UN3 meddelar att det huvudsakliga arbetet i nämnden varit att fastställa 
utformningen av årskurserna 4-5 i civilingenjörsprogrammen efter Bologna 
strukturen och att färdigställa planeringen av årskurs 1 på masterprogrammet för 
Industridesign. För A-programmet har diskussioner förts om upplägget av årskurs 4-
5. Förändringar av programutbudet inom området industridesign har försvårat 
uppföljningsarbetet eftersom det 5-åriga programmet är under avveckling och 
kandidatprogrammet inte varit i gång så länge att samtlig data finns. 
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UN3 anser inte att uppfyllelsen av de strategiska målen är god vad avser examina och 
ser gärna att tidsgränserna ändras så att fler kommer med. Man måste även vara 
observant på studenter som byter lärosäten och program. Detta är speciellt viktigt för 
arkitektur de allra flesta studenter tar ut kandidatexamen och ger sig ut, ofta 
internationellt. Studieresultaten för första året är man däremot ganska nöjd med, en 
del program ligger över gränsen medan andra ligger mycket nära. Det LTH 
gemensamma kursutvärderingssystemet är en del i utvärderingsprocessen och UN3s 
program arbetar ständigt på att höja svarsfrekvensen. 
 
   
UN4 anser att dess huvuduppgift är att stärka och tydliggöra högskoleingenjörens 
särart och att arbeta för utbildningarnas utveckling och kvalitetssäkring. Man ser 
samordningen mellan högskoleingenjörsprogrammen som en kärnfråga. 
Samordningen för med sig gränsöverskridande aktiviteter som seminarier om 
studiestrategier och introduktion till att göra examensarbete. Från UN4s sida 
efterfrågar man en miljö för lärarna där de kan träffas och utväxla tankar om 
utbildningarna. Nämnden förutsätter att LTH säkerställer detta när en ny 
organisation skall etableras. Det är också viktigt att det väl etablerade nätverket med 
näringslivet i närområdet kan leva vidare. Under året har nämnden arbetat med 
kvalitetsfrågor gällande examensarbete i samarbete med den nationella 
Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar.  
 
Tekniskt basår/bastermin fungerar mycket bra och uppfyller de kvantitativa målen i 
strategiska planen. Detta anser nämnden beror på det samlade ansvar för planering, 
genomförande och utvärdering som programledningen för dessa program har vilket 
skapar en tydlighet för den enskilde studenten.  
 
UN4 har under läsåret etablerat ett nytt högskoleingenjörsprogram i elektroteknik 
med automation och programansvaret för detta har ingått i programledningen för 
datateknik som utökats med en biträdande programledare för elektroteknik. 
Programledningarna för samtliga UN4s program har arbetat för att öka 
svarsfrekvensen på de LTH gemensamma utvärderingarna på kursnivå. 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik presenterar utbildningsnämnderna i sina rapporter sitt uppdrag 
och sin sammansättning. I en sammanställning är det naturligt att här presentera 
vilka utbildningsprogram som respektive nämnd har ansvar för. 
   
UN1 
Civilingenjörsprogram: Informations- och kommunikationsteknik (C), Datateknik (D), 
Elektroteknik (E), Teknisk Fysik (F), Industriell ekonomi (I), Teknisk nanovetenskap (N), 
Teknisk matematik (PI) 
Internationella masterprogram: Fotonik (MFoto), Nanovetenskap (MNano), System på 
chips (MSysChip), Trådlös kommunikation (MTråd) 
 
UN 2 
Civilingenjörsprogram: Kemiteknik (K), Bioteknik (B), Ekosystemteknik (W) samt 
Riskhantering (Rh) 
Brandingenjörsprogrammet (BI)  
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (YTH) 
Internationella masterprogram: Water Resources (Water LU), Biotechnology (Bio), 
Food Technology and Nutrition (Food) 
Utbildningar vid Trafikflyghögskolan (TFHS): Trafikflygarprogrammet (XGTRF) 
Masterutbildning i brandteknik: Erasmus Mundus program (startar ht 2010 och 
läser första gången i Lund vt 2011 
 
UN3 
Civilingenjörsprogram: Lantmäteri (L), Maskinteknik (M), Maskinteknik med 
Tekniskdesign, Väg- och Vattenbyggnad (V) 
Avslutning (inom civilingenjörsutbildningen): Technology Management(TM) 
Arkitektutbildningen  
Konstnärlig kandidatutbildning i Industridesign (KID) 
Internationella masterprogram: Hållbar stadsgestaltning (MSUD) 
 
UN4 
Högskoleingenjörsprogram: Byggteknik med arkitektur (IBYA), Byggteknik-
järnvägsteknik (IBYJ), Byggteknik-väg- och trafikteknik (IBYVT), Datateknik 
(IDA), Elektroteknik med automation (start ht 2010) 
Förberedande utbildningar: Tekniskt basår (TB), teknisk bastermin (TBT) 
 

3. Utvecklingsarbete och aktiviteter under läsåret 
För UN1-3 har omfattande arbete lagts på utformning och samordning av de sista 
två åren av civilingenjörsutbildningarna, specialiseringarna. Man anger också att den 
nya resursfördelningsmodellen för grundutbildningen inneburit mycket arbete för 
både nämnder och programledningar och efterfrågar större tydlighet från LTHs 
ledning. Förberedelser för kommande utvärderingar från högskoleverket och Lunds 
Universitet (EQ11) har också inneburit en del arbete på UN-nivå. Samtliga 
utbildningsnämnder har under året anordnat strategidagar som dokumenterats. 
UN2 har under läsåret arbetat med en ansökan om en Erasmus Mundus utbildning i 
Water Resources. Tyvärr fick man avslag på ansökan. Inom många av nämnderna 
har man systematiskt gått igenom och förkunskapskrav i kurskedjor inom 
utbildningsprogrammen.  
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Inom några av nämnderna har man börjat diskutera behov av att införa fler 
masterutbildningar för att ha något att erbjuda studenter som vill söka sig till LTH 
på avancerad nivå. Man efterfrågar ett ställningstagande från LTHs ledning när det 
gäller masterutbildningar kontra civilingenjörsutbildningar.  
 
Även detta läsår har många studenter, lärare, programledningar, studievägledare och 
kuratorer varit aktiva med att ytterligare förbättra studieintroduktion till LTH. Vice 
rektor för grundutbildningen har lett arbetet med starkt stöd av samtliga aktörer. 
Introduktionen avlöpte väl utan några större incidenter. Det är en stor apparat att ta 
emot över 1000 studenter, se till att alla har roligt, hittar kompisar (både för det 
sociala livet och studierna) och kommer igång med sina studier. Detta hade vi aldrig 
klarat utan de äldre studenternas ideella arbete, LTH är unikt med detta stora 
engagemang! 
 
Organisationen av Arkitekt- och industridesignprogrammen i Arkitektskolan 
respektive Industridesignskolan har börjat falla på plats och fungerar väl.  På A har 
man lyckats öka genomströmningen från 15% i läsårsrapporten för 08/09 till  30% i 
denna läsårsrapport . A-huset är under renovering och studenter och lärare är 
evakuerade i andra hus vilket verkar fungera bra. Industridesignskolan har arbetat på 
valideringen av det nya masterprogrammet vilket är beslutat och de första 
studenterna kan nu tas emot. Under läsåret har studenterna på 
industridesignprogrammen varit mycket aktiva på olika utställningar i bl.a. 
Köpenhamn, Stockholm, Milano och Berlin med stora framgångar. 
 
Inom UN4 har programledningarna arbetat med översyn av kursplaner, kurskedjor 
och samläsning. Man har på UN-nivå arbetat med kvalitetsfrågor speciellt relaterade 
till examensarbete. Ordförande i UN4 har också initierat ett projekt för att kartlägga, 
klassificera och utvärdera olika samarbetsmodeller inom näringslivsanknuten 
högskoleingenjörsutbildning. Högskoleingenjörsutbildningarna har också startat 
alumniverksamhet via nätet. Eftersom UN4s utbildningsprogram är lokaliserade till 
Helsingborg har ordföranden engagerat sig i ledningsgruppen och staben på Campus 
Helsingborg.   
 
 

4. Läsåret i siffror 
Här presenterar utbildningsnämnderna statistik i form av tabeller och trendkurvor 
som ligger till grund för de analyser man gjort gällande antagning och rekrytering. 
För att hålla framställningen kort i denna sammanställning, väljer jag att här endast 
konstatera att antalet förstahandssökande till samtliga utbildningsprogram ht 2009 
har ökat, vi har ett väldigt bra söktryck. Men, som man påpekar bl.a. i UN2s 
läsårsrapport, kommer antalet befolkningsunderlaget i den åldersgrupp som brukar 
söka till LTH minska rejält de kommande åren.  
 
 

5. Studieresultat 
Här presenterar utbildningsnämnderna statistik i form av tabeller och trendkurvor 
som ligger till grund för de analyser man gjort gällande studieresultat. Denna 
statistik kommenterades i kapitel 1 och för att hålla framställningen kort i denna 
sammanställning avstår jag från att presentera något under denna rubrik.  
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6. Kvalitetsuppföljning 
Här presenterar utbildningsnämnderna statistik i form av tabeller och trendkurvor 
som ligger till grund för de analyser man gjort gällande kvalitetsuppföljning. Denna 
statistik kommenterades i kapitel 1 och jag vill här bara lyfta fram hur tydligt 
utbildningsnämnderna ur detta underlag kan få en temperaturmätning på hur 
kvalitetsarbetet fungerar på programnivå. I de presenterade tabellerna får man 
information om svarsfrekvens från studenterna och kommentarfrekvens från lärare, 
studieråd och programledningar. På vissa program är många av aktörerna väldigt 
aktiva men vicerektor för grundutbildningen kommer att diskutera vissa låga siffror 
med utbildningsnämnderna när hon återkopplar under våren 2011. Det är väldigt 
olyckligt när man inte inser betydelsen av att dokumentera kursutveckling som man 
får på köpet när man utnyttjar möjligheten att skriva in kommentarer i 
utvärderingssystemet.   

 
 

7. Utbildningsnämndernas analys 
För att sammanfatta UN1-3 kan man säga att nu är samtliga civilingenjörsprogram 
Bologna anpassade från år 1-5. På de allra flesta utbildningsprogrammen är det en 
positiv trend i andelen studenter som klarar mer än 40 hp under första året, de 
förändringar som man infört i årskurs 1 börjar nu bära frukt.   
 
När det gäller andelen studenter som tar examen inom utsatt tid plus 1 respektive 
1,5 år är dock inte trenderna lika positiva. Detta tror man kan ligga i övergången till 
300 hp examen, sämre möjligheter att få jobb inom vissa branscher pga sämre 
konjunktur eller att man får jobb utan examen. Det kan också vara svårt att hålla 
motivationen uppe i en lång utbildning och studiemiljön på LTH upplevs inte alltid 
som attraktiv . Man arbetar också på många program med att identifiera och 
analysera flaskhalsar i utbildningarna, dvs. kurser där många studenter har svårt att 
klara examinationen trots många försök.  
 
Man uttrycker oro över införandet av avgifter för utomeuropeiska masterstudenter 
och generellt minskande ungdomskullar. Mot bakgrund av detta anser man att det är 
viktigt att se över utbildningsutbudet och kanske satsa på att fylla på i högre 
årskurser genom att införa fler masterutbildningar. Detta utan att tumma på 
varumärket civilingenjör! Det är också viktigt att satsa på rekrytering och att 
programledningar börjar samarbeta mer. 
 
Nämnderna konstaterar att det är viktigt att LTH på olika sätt säkrar tillgången på 
kompetenta lärare med god forskningsförankring och undviker att kurser blir 
beroende av endast en lärare. Det är också viktigt att satsa på en god studiesocial 
miljö med god tillgång på datorarbetsplatser och läsplatser samt grupprum. 
Utvecklingen av ny pedagogik kräver förändringar i infrastrukturen. 
 
Man uttrycker frustration över högskoleverkets kommande utvärderingssystem där 
utformningen hela tiden förändras och frustration över den utdragna processen runt 
införandet av ett nytt resursfördelningssystem för grundutbildningen på LTH och 
efterfrågar tydlighet i kommunikationen med LTHs ledning i denna fråga. 
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8. Utvecklingsplan 

I de olika läsårsrapporterna nämns bland annat följande på utbildningsnämndsnivå:  
• Utbildningsnämnderna bör arbeta tillsammans med forskningsnämnderna 

för att kartlägga forskargrupper på LTH och koppla denna information till 
bemanning på kurser i specialiseringarna 

• Man bör försäkra sig om att programmen når sina mål, att man har 
progression i utbildningarna och kvalitetssäkra examensarbete 

• Nämnderna bör arbeta vidare för att öka möjligheterna för studenter att 
studera utomlands redan under tredje året 

• Utbildningsnämnderna måste slå vakt om kompetensförsörjningen av lärare 
• Satsa på utåtriktade insatser för förbättrad kommunikation med arbetsliv 

och gymnasieskola 
• Inventera hur programmen implementerar policyn kring plagiering och 

vilseledande plagiering 
• Tydliggöra varumärket högskoleingenjör för både näringsliv och presumtiva 

studenter 
• På olika sätt förbereda för kommande utvärderingar 

 
 
Under denna rubrik har utbildningsnämnderna även möjlighet att ta upp 
utveckling som man vill se på LTH-nivå. Då nämner man bland annat: 
 

• Arbeta vidare med pedagogiken runt matematiken  
• Se över både den studiesociala miljön för studenterna och arbetsmiljön 

för lärarna och arbeta vidare på att visa upp ett öppet LTH-campus för 
näringsliv och omgivande samhälle 

• Äntligen införa resursfördelningssystemet för grundutbildningen fullt ut 
så att programledningar får en tydlig roll i diskussioner med 
institutionerna runt utformning av kurser  

• Identifiering av fler och bättre nyckeltal som underlag för strategiska 
och operativa beslut och titta speciellt på avhopp/avbrott 

• Åtgärder för att minska sårbarheten i lärarkompetens (strategisk 
personalrekrytering) 

• En LTH-strategi för hur många och vilka masterprogram det skall 
finnas om några år och hur dessa skall koppla till 
civilingenjörsprogrammen 

• Undersöka konsekvenser av införandet av avgifter för icke-europeiska 
studenter och strategier för att minimera dessa konsekvenser 

• Utreda framtiden för TFHS (Trafikflygarhögskolan) 
• Diskussioner kring eventuella justeringar av 

grundutbildningsorganisationen i samband med att mandatperioden för 
många ansvariga går ut vid årsskiftet 2011/2012 

• Besluta om en tydlig organisation för verksamheten i Helsingborg där 
både roller och ansvar är klart uttryckt 
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9. Övrigt 

 
Under rubriken övrigt lyfter UN1 fram vikten av att alla nivåer inom LTH 
samverkar och tar nya steg när det gäller rekrytering och detta naturligtvis inkluderar 
breddad rekrytering.    
 
UN2 har valt att lägga en sammanfattning av rapporten ”Progression inom K och B” 
av Marie Wahlgren, Michaël Grimsberg och Olle Holst som en bilaga till nämndens 
läsårsrapport. I denna kan man läsa om programledarnas roll på LTH, lärarnas 
situation på Kemicentrum och hur väl de båda utbildningsprogrammen uppfyller 
målen i högskoleförorningen. Man konstaterar att det mesta pekar på att 
utbildningarna väl uppfyller målen men det kan vara svårt att peka på var i 
utbildningen som vissa mål uppfylls. Detta gäller sådana mål som värderingsförmåga 
och förhållningssätt samt de mål som berör hållbar utveckling. Det kan innebära 
problem när man uppfattar kurserna som klossar som tillsammans bygger upp 
utbildningen. Då faller vissa mål mellan klossarna och blir svåra att betrakta som 
uppfyllda.      
 

 
 
                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                    Lund 2011-02-18 
 
 
                                                                                                                    Ingrid Svensson 
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