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Mötets öppnande

Utseende av justerin gsperson
Christine Sjölander utses att jämte ordfürande justera protokollet

Fastställande av dagordni n g
Föredragnings listan fastställdes.
Tillägg under övrigt:
Alumnipresentation - Kristofer Modig

Visioner Brunnshög
Föredragande: Viktor Öwall, Joachirn Schnadt, Björn Sanders

Viktor Öwall informerar om och ger en presentation över olika förslag
och visioner som Brunnshögsgruppen kommer att presentera för Lunds
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universitets styrelse avseende hur marken vid Brunnshög ska kunna

nyttj as av universitetellTH.

Diskussion och frågor

S 246 Protokollfrån föregående möte (2017'11-09 och 17'1'l-'16l
Protokollen lades ad acta.
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Meddelanden
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerar om att det till protokollet 1 71 I 09 $

$ 225 Beslut om kursutbud vid LTH läsåret 18/19 har giorts ett

tilläggsbeslut om nivåklassificering på de kurser som saknade nivå.

Beslut utseende av bedömargrupp till programutvärdering
Föredragande: Christina Á.kerman

Christina Åkerman presenterar förslag till beslut för utseende av bedömargrupp till
programutvärdering.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att Christina,Ä.kerman ska revidera vissa

formuleringar i förslaget till beslut i enlighet med inkomna kommentarer

från LG GU. Vidare beslutar LG GU att Christina,{kerman vid nästa

möte i LG GU ska presentera lite mer hur man har räknat.

Vid nästa möte kommer Christina Äkennan att informera om

"Uppdaterad policy och vägledning for kvalitetssäkring och

kvalitetsutveckling inom Lunds universitet"
och "Konsekvensanalys - hur bör LTH bygga ett kvalitetssystem för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå für att möta Lunds

universitets kvalitetspoli cyprataom programledningar." UKÄs
utvärdering kan man hitta på UKÄs hemsida.

S 249 Avrapporter¡ng överenskommelseprocessen
Föredragande: Martin Höst

Martin Höst informerar om de överenskommelseprocessmöten som har

varit under året.

Diskussion

Behov finns att ha någon tjänsteman som håller ihop och planerar kring
överenskommelseprocessmötena, skriver anteckningar samt förvarar
dessa mm. Inget som de områdesansvariga ska behöva handha. Carolina
Rytterkull tar med sig frågan.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull ska titta på

tjänstemannasidan och se vilka resurser som finns att tillgå för all
praktisk hantering kring överenskommelseprocesserna. LG GU beslutar

vidare att de områdesansvariga får i uppdrag att titta igenom alla
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överenskommelser som finns samt sätta ihop en lista över äskanden och
vad som kan vara intressant att ta upp i LGGU. Det vore bra om
information som framkommit gällande oro för personalbrist kan
förmedlas till, som hanterar strategiska frågor rekryteringar och
kompetensförsörjning. Överenskommelseprocessen ska tas upp för vidare
diskussion I LG GU vid möte i januari. Hantering av utlysning av
strategiska projektmedel ska också diskuteras vid möte i januari.

S 250 Beslut antagn¡ng till senare del av program
u 2017158s
Föredragande: Petter Lindquist
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Petter Lindquist informerar om förslag till beslut behörighetskrav,
urvalskriterier och platsfördelning för antagning till senare del av
program vid LTH.

Diskussion,

Väg och vatten har en hel examen som särskild behörighet, alla
övriga program har bara har en kurs som särskild behörighet.

Beslut: LG GU beslutar att Petter Lindquist och Klas Ernald Borges ska
ta en diskussion med programledningen för väg och vatten om de ska ha

en hel examen som särskild behörighet. Annika Måftensson skriver
därefter under beslut avseende antagning till senare del av program
avseende programmet väg och vatten. I övrigt beslutar LG GU om
antagning till senare del av program i enlighet med inkommet förslag till
beslut.

lnformation
Föredragande: Carolina Ryfterkull
Förvaring av protokoll, handlingar från olika uppdrag t.ex.
Överenskommelseprocessen
Attestering löneutbetalningar för tentavakter Helsingborg
Återkoppling kring ansvar for listor avseende näringslivsrepresentanter i
Områd esråd/Pro gramråd/S amverkansråd

Carolina Rytterkull informerar om att förvaring av handlingar som rör
Överenskommelseprocessen kommer att förvaras av programplanerarna.

De kommer även att förvara och handlägga listor på

Programråd/Områdesråd/Samverkansråd.

Carolina Rytterkull tar vidare upp att vi till kansliet får in tentavaktslistor
för attestering och underskrift. Kansliet ska inte skriva på dessa utan de

ska skickas tillbaka till institutionerna /Hbg. Listorna ska skrivas på av de

som har anlitat vakterna.

Alla kostnadsställen administrerar egna tentavakter. Diskussion om det
kan organiseras centralt på LTH istället. Det finns flera andra högskolor
som har centrala funktioner för att hantera den här processen. Beslut: LG
GU beslutar att det ska ses över vilka möjligheter som finns för att ha en

central pool. Det är egentligen en fråga för institutionerna. Frågan ska tas
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S 254 övrigt
Alumnipresentation
Föredragande: Kristofer Modig

upp och stämmas av med prefekterna. Om prefekterna anser att det är bra

med en central pool ska ett förslag om detta formuleras, 
i

lnformation, presentation och diskussion om upplägget inför
Programråd/Områdesråd/Samverkansråd workshop en 17 1213
Föredragande: Carin Andersson, Martin Höst

Carin Andersson och Martin Höst presenterar upplägget inför
Prograrnråd/Områdesråd/Samverkansråds workshop som äger rum

t7 t213.

Diskussion.

Synpunkter ska tas in här, få in önskemål om statistik och fundera på

vilken statistik man vill ha in samt titta över i vilken fotm man kan

sammanställa materialet för att detta sedan ska kunna skickas ut.

Beslut: LG GU beslutar att de områdesansvariga ska maila Annika
Måftensson vad de vill ska ingå avseende statistik. Annika Mfutensson

ska be Karim Andersson at|taframöversiktsbilder. Thomas Havner ska

ombed.ias att gå ut med en påminnelse till.

lnför SLTH
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Måftensson informerar om att SLTH har möte den 5 december

och att styrelsen då vill ha ytterligare input avseende 5-åriga program

alternativt3+2är.

Pontus Landgren har skickat ut en enkät till den studentgrupp som är

engagerade i utbildningsfrågor och sedan gjort en sammanställning av

svaren. Majoriteten är för behålla de 5-åriga program men de har en del

punkter som de vill ska ändras samt önskemål om att tydliggöra

kandidatprogrammen. De ser behov av förändringar oavsett om det ska

vara 5-åriga program eller 3 +2 är.

Beslut: LG GU föreslår att SLTH ska fatta beslut om att LTH behåller de

5 fuigaprogrammen som de ser ut idag men att i programmen alla

studenter ska ha fattalt göra ett kanditatarbete och tydliggöra detta.

Programledningarna får titta över hur deras program ser ut och se till att

det finns möjlighet attta enkandidat och de avslutade 2 ären ska ses över

med hänsyn till innehåll och upplägg.

Kristofer Modig informerar om presentation av Universums

alumnundersökning.

Internat vt18
Det framförs önskemål om internat vt18. Återkommer med detta.
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S 255 Sammanträdet avslutas
Ordförande forklarade mötet avslutat.

Vid protoJcollet (-
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Katarina Celander-Ohrström
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