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Frånvarande ledamöter:

Mötets öppnande

Utseende av juster¡ngsperson
Christine Sjölander utses att jämte ordfürande justera protokollet

Fastställande av dagordni ng
Föredragnings I istan fastställdes,
Tillägg under övrigt:
Vad händer med Matte? - Pontus Landgren
Kommer upp under meddelanden
Data vill ställa in kurs - Martin Höst
Händer det något med Introveckan och i så fall vad? - Martin Höst
Nyhetsbrev på LTHs kansli - Carolina Rytterkull
Kommer upp under meddelanden
Anhållan om att ställa in kursen V18 TFRN95 Ekonomiskt baserad
produktionsufveckling - Annika Mårtensson
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Protokoll från föregående möte (18-01-1 I )
Protokollet lades ad acta.

Meddelanden
Föredragande: Annika Måftensson

Annika Mårtensson infonnerar från och om:

1. Lunds universitets utbildningsnämnd.
Utbildningsnämnden fattade vid det senaste mötet beslut om att gå vidare
med policyn om kvalitetssäkring och utveckling. Annars var mötet främst
ett överlämnande möte till nya representanter inämnden. Ny ordförande

for LUs utbildningsnämnd är LUs nya prorektor Sylvia Schwaag Serge.

2. OpenEdu
Utbildningsnämnden inrättade under hösten 20 1 7 projektet
OpenEdu@LU.
Universitetet har beslutat om olika pågående aktiviteter beträffande
nyanlända akademiker, breddad rekrytering och deltagande, validering av

reell kompetens, kurser i akademiskt skrivande och regional samverkan
kring SI. Frågorna har, förutom ett universitetsinternt intresse även ett
externt intresse regionalt, nationellt och globalt. Det är dessutom en

prioriterad fråga i universitetets strategiska plan.

Det finns ett behov av att dessa frågor och projekt samordnas för att ta

tillvara de kompetenser som byggs upp, sprida resultat samt fungera som
ingång för omgivande samarbetspaftners. Annika Mårtensson sitter med i

styrgruppen frir OpenEdu.

3. Beslut om läsårsindelning, Dnr U 2018/9
Beslut om läsårsindelningen 201812019 är fattat och beslutet är

effektuerat och lärarna har uppmanats att lägga schema. Det är

viktigt att programledarna (PL) nu tar visst ansvar när det gäller att
kontrollera scheman både vad avser kurser och tentamina.

Schemagruppen är hårt belastade. De ska vara tre tjänstemän, en av dem

är dock sjukskriven. En vikarie är på väg in men det är inte lätt att bara

hoppa in i schemaläggningen.

4. Beslut om uppdrag om samordning, Dnr STYR 20181152

LG GU har beslutat om uppdrag angående samordning av processer och
projekt inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid LTH samt

beslut om utsedd arbetsgrupp har fattats.
I Ledningsgruppen för Grundutbildning pågår och kommer det att
initieras ett antal olika projekt/uppdrag, alla med huvudsyfte att stcirka
kvaliteten på LTHs utbildningar. För att kunna genomföra denna

samordning har utsetts en grupp som har som uppdrag att se över och
samordna de befintliga projekten samt att ta i beaktande de kända projekt
och processer som kommer att staftas under 2018. Gruppen ska även
komma med förslag på hur man kan införa ytterligare projekt.
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5. Beslut om anonyma tentor, Dnr U 2018122
Beslut om hantering av anonyma tentor i mars och april 2018 pga
infürandet av Ladok 3 har f¿ttats.
I och med inforandet av Ladok3 i mars/april20l8 påverkas rättningen av

tentor i perioden mars och april2018 (en ordinarie tentaperiod och en

omtentaperiod på LTH). Det är inte rimligt att i det här läget även ha krav
på anonyma tentor,
Ordförande för LG GU har därfor beslutat att LTH:s institutioner får, om

de så önskar, rätta tentoma i mars och april 2018 oanonymt (tidsbegränsat

undantag från beslut U 2016/501). Tydlig information om detta ska ges

till studenterna.

Pontus Landgren framför att det är viktigt att denna information når

studenterna så snart som möjligt. Annika Mårtensson tar med detta till
Karim Andersson.

Lärarnamåste kommunicera med sina respektive studenter i enskilda
kurser samt samtliga tentamensvakter bör informeras vilket görs på

institutionsnivå.
Carolina Rytterkull ska vid nästa möte rapportera från Ladok 3.

6. Matte
Annika Mårtensson informerar även om att hon har varit i kontakt med

Anders Holst vid Matematikcentrum och fört en diskussion om vad LG
GU beslutade vid fürra mötet efter slutrapporten från Matematikgruppen.
LG GU beslutar att Annika Mårtensson ska be Anders Holst komma till
LG GU och göra en återkoppling när han har hunnit fundera närmare

över de olika förslagen från slutrapporten och LG GUs beslut.

7. Nyhetsbrev på LTHs kansli
Carolina Rytterkull informerar om att det ska komma ut ett nyhetsbrev till
alla som undervisar och allpersonal. Nyhetsbrevet ska innehålla nyheter
från grund- och forskarutbildningen. Kommer också att gå igenom
protokollen från LG GU och se över vad som behöver komma ut.
Nyhetsbrevet ska ses som en kompletteringsväg och komma en gång per

månad. Nyhetsbrevet ska vara på en sida och vara kort och koncist samt
med lite länkar.

S 20 Förslag till Beslut om avper¡odisering av kursen ElTPOl
Hög hasti g hetselektron i k
Föredragande: Erik Lind

Erik Lind informerar om att EIT önskar avperiodisering av kursen
EITPOI Höghastighetselektronik. Tanken är att de inte vill periodisera

EITP0I mer. Man vill uppdatera och modernisera kursen och det ser ut
att finnas studentunderlag for kursen.

Annika Mårtensson informerar om att man har stämt av med

programledningarna för E och F vilka båda anser att det är bra om en

avperiodisering görs av kursen.

Beslut: LG GU anser att det inom ramen för de regler som finns for
specialiseringarna så ryms denna ftirfrågan. Eftersom det bara fÏnns två
kurser att läsa inom denna period så är det barabra om kursen EITP0I



4

Höghastighetselektronik blir avperiodiserad. Det är bra om det är

flexibelt inom kurser på specialiseringsnivå. LG GU tillstyrker beslut om

avperiodisering av kursen EITPO1 Höghastighetselektornik.

S 2f Presentation av tidplan för genomförandet av sem¡narieserie
med fokus på den framtida karriären för studenter
Föredragande: Karin Cherflis Karlsson/Bodil Ryderheim

Karin Cherflis-Karlsson presenterar en tidplan for genomförandet av en

seminarieserie med fokus på framtida karriärer för studenter.

Karin Cherflis-Karlsson uppger att pga av att det är karneval i vår så

föreslår de endast ett seminarietillftille i mitten av april. Max Bauer,

forhandlingsansvarig vid LU, har tackat ja till att prata om

förhandlingsteknik.
Till hösten har de planerat in två seminarietillfÌillen. Det ena ligger i
september/oktober och ska handla om härskarteknik o dolda strukturer
och i november kommer det att handla om Rösten ditt verktyg till god

kommunikation.
Målgruppen for seminarieserien är samtliga studenter iårskurs 4 och 5.

Mail kommer att gå ut via studievägledarna, studenterna

informationsbrev, hemsidan mm. Pontus Landgren anser att man ska

utnyttja TLTH mer som marknadsförare. Han menar attman når olika
grupper av studenter med LTH respektive TLTHs hemsidor.

Fråga ställs om det finns något att erbjuda för studenterna i Helsingborg.
Bodil Ryderheim uppger att det i första vändan sker i Lund. Möjligf att

bjuda in årskurs 3 i Helsingborg till Lund eller se över vilka möjligheter
det finns till att ordna med webb sändning.

Beslut: LG GU beslutar att skicka tillbaka frågan med Bodil Ryderheim

och Karin Cherflis.Karlsson hur man kan tillgängliggöra
seminarieföreläsningarna for studenterna i Helsingborg,

lnformation om psykosocial skyddsrond för studenter
Föredragande: Bodil Ryderheim

s22

Bodil Ryderheim informerar att frågorna i den psykosociala

skyddsronden för studenter är klara och att frågorna är inlämnade för
översättning till engelska. Därefter ska frågorna skickas ut till samtliga

studenter. Bodil Ryderheim uppger att hon behöver komma ut till
sektionerna och få draghjälp. Frågorna ska skickas ut i februari,

Bodil Ryderheim uppger vidare att det nu finns ett rum inrättat på Navet
för studenter med neuropsykiatriska diagnoser. Studenter med denna

diagnos har behov av lugn och ro.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull får i uppdrag att se över

vilka andra lokaler som finns att tillgå för de studenter som behöver lugn

och ro vid tentamen. Det finns ett önskemålom att skapa en utbildning
för lärarna om dessa studenters behov. Det krävs mycket av lärarna och
LTH borde kunna erbjuda lärarna hjälp på ett bättre sätt än idag.

Carolina Rytterkull och BodilRyderheim ska diskutera vad som kan
göras.
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Avrapportering från Ku rsplanegruppen
Föredragande: Lena Nielsen

Lena Nielsen rapporterar från Kursplanegruppen. De har endast haft ett
möte i september. Studenterna hade inte möjlighet att delta. Vid mötet
diskuterades att LTH har ett 1000-tal kursplaner och om man kunde
prova att inte öppna alla varje år utan endast göra det vid behov.

Beslut: LG GU hänskjuter till Carolina Rytterkull att se över den här
processen med programledningarna, de områdesansvariga, program-
planerarna och studierektorerna för grundutbildningen. Peter Gustafsson
och de områdesansvariga kommer att få jobba med frågan.

Eventuellt deltagande i 2018 Virginia Tech Global Challenge
Virtual
Föredragande: Per Warfvinge

Per Warfuinge informerar om Virginia Tech Global Challenge Virtual.
LTH har bjudits in att delta. För de lag som är med och deltar i tävlingen
så betalar Virginia Tech en del av kostnaderna. Man har en kvalifí-
ceringstävling innan. Det lag som vinner denna får hela resan betald för
hela laget. Det är forsent för LTH att delta i år men om det skulle finnas
intresse för att delta till nästa år skulle LTH kunna ha en kvalificerings-
tävling och att LTH betalar for det vinnande lagets resa.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull ska ta bollen och
diskutera rned Annika Måttensson om att vaska fram vad som finns både

nationellt och internationellt och sätta ihop en lista över detta som

efterhand kan $rllas på. Sedan återkomma till LG GU.

Diskussion om Verksamhetsplan - årscykel
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerar om förslag av upplägg av
verksamhetsplan och årscykel.

Diskussion

Utbildningsenhetens ledningsgrupp (UL) fd LAUS - gör en samling av

allt som pågår inom grundutbildningen. Denna lista ska sedan hållas
uppdaterad av en tjänsteman.

Verksamhetsplanen/årscykeln är ett underlag för alla att ha med sig och
där man kan se att det är det här som pågår. Det ska vidare spridas ut till
programledningarna och tjänstemännen samt i LG GU.

Samtliga utvecklingsåtgärder är kvalitetshöjande for utbildningarna och
är övergripande för hela LTHs utbildningsverksamhet.

övrigt
Anhållan om att ställa in kursen V18 TFRN9S Ekonomiskt baserad
prod uktionsutveckling
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Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Måftensson informerar om att Jan-Erik Ståhl i dagarna har lämnat

in en anhållan om att ställa in kursen TFRN95 Ekonomiskt baserad

produktionsutveckling Vl8. Kursen staftade i måndags. Kursen TFRN95
var ny förra året. Det är endast 3 personer som har sökt kursen. Det står

inget i kursplanen att man kan ställa in kursen om det är för få sökanden'

Diskussion

Carin Andersson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut: LG GU beslutar att bifalla anhållan om att ställa in kursen

TFRN95 Ekonomiskt baserad produktionsutveckling Vl 8. Dessutom

kräver LG GU att institutionen ska revidera kursplanen och i denna

tydliggöra att kursen kan komma att ställas in om det är under 12

sökande. Institutionen ska vidare se över hur de kan marknadsfora kursen

på ett bättre sätt. LG GU beslutar vidare att om det är fa sökande till nästa

år läggs kursen ner.

Händer det något med Introveckan och i så fall vad?
Martin Höst undrar om något händer med introveckan och i så fall vad?

Det pågår en diskussion om Introveckan mellan ledning, TLTH och

Carolina Rytterkull. Det behöver och ska även füras en diskussion med

sektionerna.

Datavetenskap vill ställa in kurs
Martin Höst fürvarnar om att datavetenskap inför kommande läsår kan

inkomma med en begäran om inställande av kurs.

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarade mötet avs lutat.
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