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s 256

s 257

Mötets öppnande

Utseende av juster¡ ngsperson
Anders Lundqvist Persson utses attjämte ordförande justera protokollet.

s 258 Faststäl lande av dagordning
Föredragnings listan fastställdes.
Tillägg under övrigt:
Planeringstal nästa läsår, Pontus påminner - ska tas upp tidigt i början av
nästa år
Moodle - Kristofer informerar

S 259 Protokollfrån föregående möte (17-ll-30)
Protokollet lades ad acta.

S 260 Meddelanden från SLTH
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerar från Styrelsen for LTH (SLTH) :

SLTH beslutade att:
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LTH behåller de femåriga programmen med den principiella 
¿

utformningen de har nu.

Utformningen av de avslutande två åren på utbildningarna ska

revideras med hänsyn till innehåll och måluppf,llelse.
Möjliggöra att inom ramen for de 180 hp som ingår i de första tre
åren på de femåriga programmen genomföra ett kandidatarbete
omfattande 15 hp. Samt att tydliggöra denna möjlighet ftir
studenterna.

a

programspecifika målformuleringar. Dessa ska gås igenom av
programledningarna och LG GU samt presenteras for SLTH
under 201 8.

Insatser måste vidtas för att organisationen ska arbeta med
förslag pänya mastetprogram som med foidel länkar till
befintli ga specialiseringar.

Diskussion i LG GU: I arbetet med ovanstående punkter bör koppling till
beslutat kvalitetssystem göras. LG GU bör inledningsvis under 2018
formulera uppdrag kopplat till beslutspunkterna från SLTH.

Utbildningsnämnd LU:
Vid Lunds universitet pâgâr ett projekt om digitalexamination. Lena

Eskilsson, vice dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten är ordförande
i styrgruppen for digital examination. Önskar något program eller
institution fa inlìonnatiorr kan de vända sig till Lena Eskilsson eller
I(ristina Eneroth.

På LTH är det CEE som håller i frågan och Jonas Månsson som är

huvudsakligen engagerad.

Sommarkurser:
Det har kommit speciella pengar till LU für sommarkurser. Det mesta av

medlen går till lärarutbildningen och för fortbildning. Alla fakulteterna
har möjlighet att komma in med förslag/önskemåI. Det är egentligen en

fråga för institutionerna. Dels finns det medel att söka ñr sommaren
2018 och då är deadline för ansökan den 9januari och dels finns det

utvecklingsmedel att söka till sommarkurser 2019.

S 26f Meddelande - Expertgrupp för validering av masterutbildning
produktrealisering
Föredragande : Christina Åkerman

Christina Åkerman informerar om sammansättningen av bedömargrupp
för validering av masterprogram i produktrealisering.

S 262 Kvalitetssystem för LTH:s utbildning på grundnivå och
avancerad n¡vå
Föredragande: Christina Äkerman

Christina,A.kerman informerar om och redovisar ett uppdaterat lorslag till
policy och vägledning for kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som
berör utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Lunds universitet
samt en konsekvensanalys - hur bör LTH bygga ett kvalitetssystem für
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utbildning på grundnivå och avancerad nivå ftjr att möta Lunds
universitets kval itetspo I icy.

LU siktar pã aftfatta beslut om policyn i början av nästa år

Det finns fortfarande möjlighet att komma in med kommentarer på

dokumentet. De ska då skickas till Christina Ä,kerman senast den l0
januari.

Christina Åkerman tar vidare upp förslag på handlingsplan som återfinns
idokumentet konsekvensanalys och ivilken det är markerat med fet stil4
punkter som anger vad LG GU behöver göra under det första kvartalet:

¡ Inrättandeprövning - Ta ställning till hur LTH:s ska ftirhålla sig
till nya rutiner för inrättandeprövning

r Programutvärdering - Utred resursbehov och organisatoriska
förutsättningar för utvärdering

r Fakultetsutvärdering - .A.teruppta det pausade arbetet och starta
upp uppdrag

¡ Generellt - Samordna processer ftir kursutvärdering,
programutvärdering, fakultetsutvärdering med t.ex. årscykel och
överenskommelsesamtal

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att det dokument som Christina Åkerman har
tagit fram kan ligga till grund för vidare arbete och att LG GU ska jobba
utifrån föreslagen handlingsplan. Det behöver specificeras vem som gör
vad och det finns ett behov av att inrätta en arbetsgrupp som hanterar de

här frågorna med ett klart och tydligt mandat for framtiden samt vad for
tidsram som gäller. LTH måste ha klart vilken systematik man ska jobba
efter senast i slutet av 2018 då Lunds universitet beslutat att
kvalitetssystemet ska vara igång 2019.
De områdesansvariga ska ha ansvar flor att samla in information om
programledningens roll och arbetsinsats. Christina .,Å.kerman ska revidera
förslaget något och sedan kommer hon att skicka ut det på nytt till de
områdesansvariga som skickar det vidare till programledningen. Christina
Akerman återkommer i januari.

S263 Avrapporter¡ngMatematikgruppen
Föredragande: Kristina Nilsson

Kristina Nilsson informerar om och redovisar de olika fürslag, se nedan,

som arbetsgruppen har kommit fram till samt en rapport av
Matematikgruppens arbete 2017 som ej ar helt fürdigställd ännu:

r Begränsning av nollning
o Dugga i fürsta läsperioden i endimensionell analys
o Förberedande sommarkurs i matematik
. Ny variant av inledande matematikkurs
. Samarbetsinlärningpåmatematikövningar i endimensionell

analys
o Två föreläsningar i studieteknik
. Uppdatering av övningsboken i endimensionell analys
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Diskussion.

Kristina Nilsson ska återkomma i januari for en slutlig rapport från
Matematikgruppen. Kristina Nilsson får i nästa vecka in komplett
material och hon kommer att skicka ut ett fullständigt forslag till LG GU

Om LG GU har reflektioner ska de tas upp vid sittande möte eller skickas

Anders Lundqvist Persson påpekar att en begräsning av nollning inte ska

eller kan beslutas i LG GU. Nollningen håller TLTH och sektionerna i.

LTH äger frågan om introduktionen.

S264 Avrapporter¡ngMastergruppen
Föredragande: Per \{arfu inge

S 265 Avrapportering Kursplanegruppen
Punkten bordlägges till senare möte

s 266

s 267

Per Warfuinge ger en lägesrapport från Mastergruppen om hur långt de

har kommit i arbetet och hur tankarna går i gruppen och vad man bör
fundera vidare på såsom

¡ Stödsystem,portföljportal
¡ Särskild behörighet:

Beslutsprocessen för att fastställa kraven
Mer "bevisbörda" på de sökande (mappning
kurser/behöri ghetsktav)
Vem gör vad? Kontinuitet

¡ Urval: Analysera befintlig information, leta markörer
(studieresultat, bakgrund)
Ötaa tyOtighet om urvalskriterier och sammanvägning
Meritgrupper

o Dimensionering

Beslut: LG GU beslutar att Annika Mårtensson, Per Warfuinge och

övriga i gruppen diskuterar hur man ska gå vidare härifrån och vad som

ska bli nästa steg.

lnformation Ladok 3 samt LTH-dokument
Föredragande : Karim Andersson

Karim Andersson informerar om arbetet med Ladok 3 samt LTH-
dokumentet, Vid månadsskiftet mars/april går vi in i Ladok 3. Ladok
stänger ner onsdagen den 21 mars kl 17 och är sedan stängt under en

period om två veckor.

lnformation om anmälan tilltentamen samt kurser
Punkten bordlägges till ett senare möte

Beslut om kursutbudet av fristående kurser ht18
Föredragande: Pia Jablonsky och Carina Fasth

s 268
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Pia Jablonsky och Carina Fasth informerar om utbud och antal platser for
fristående kurser för htl 8.

Diskussion

Pia Jablonsky har fått skriftligt besked att kursen TFRA9O
Företagsekonomi med livsmedelsinriktning ska ställas in ht18 pga
sjukdom.

Beslut: LG GU beslutar kursutbudet enligt inkommet florslag från
ansvarig områdesansvarig och programplanerare med tillägget att
TFRA9O Företagsekonomi med livsmedelsinriktning har utgått från
förslaget.

S 269 övrist

S 270 Sammanträdet avslutas
Ordftirande förklarade mötet avs lutat.

Vid protokollet

Moodle
Föredragande: Kristofer Modig

Kristofer Modig informerar om att DDG har påbörjat ett skarpt
utvecklingsarbete med en lärplattform som heter Moodle.
LG GU behöver ta itu med denna fråga direkt efter jul så DGG inte
uppfinner hjulet på nytt. Det är en komplicerad fråga och det finns flera
olika system som institutionerna redan idag använder,

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull får i uppdrag att dra ihop
en grupp av personer som redan idag arbetar med och representerar olika
system, t ex Mikael Grimsberg, Kemiteknik, Kristofer Modig, Martin
Höst, Carin Andersson och se över de olika lärplattformer som finns på
LTH och hur det egentligen ser ut. Många, både lärare och studenter,
upplever alla olika system som extremt förvirande och man vill helst ha
ett system och inte flera olika. Det blir både dyrt och ineffektivt. Lägger
DDG resurser på rätt sak?

LG GU får i hemläxa över julen att fundera på Matematikgruppens
framtid och vilket projekt man ska rikta in sig på, att också fundera på

input till Överenskommelseprocessen samt Kvalitetssystemet och hur
man ska gå vidare.
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