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Mötets öppnande

Utseende av justeringsperson
Pontus Landgren utses att jämte ordförande justera protokollet.

Fastställande av dagordnlng
Föredragningslistan fastställdes efter tillägg av ytterligare en punkt -
Information från Matematik - Anders Holst
Tillägg under övrigt:
Enkät till lorna om nollningen - Klas Ernald Borges
Agenda till internatet - Carin Andersson

Protokoll från föregående möte (18-01-25)
Protokollet lades ad acta.

Meddelanden
Föredragande: Annika Måftensson

Annika Mårtensson informerar från internat med styrelsen ftjr LTH
(SLTH), Bl. a var floljande uppe:
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Diskussion kring verksamhetsplanen for LTHs ledning

Carolina Rytterkull pratade kring effektivitet, och att effektivitet och

kvalitet hör ihop både vad gäller organisation och i utbildning

Fördelningsbeslutet är fastställt, ska distribueras ut till organisationen

samt läggas ut på nätet

Arbetsordningen på LTH har skivits om och kommer snart att

skickas ut.
Avrapportering av Annika Mårtesson från LG GU gjordes också för

styrelsen och planering av diskussion i SLTH kring programmens

syften och mål kommer
Martin Tunér är ny vicerektor efter Per Warfvinge

Diskussion och konsekvenser vid införande av
Kvalitetssystem
Föredragande: Christina Åkerman

Enligt diskussionen om kvalitetssäkring i LG GU den 14 december,

föreslogs att de områdesansvariga skulle diskutera med sina program-

ledningar für att ge ett underlag hur deras arbete med programutvär-

deringár ska kunna stödjas, De områdesansvariga frck ut ett antal frågor

att ta upp med sina programledningar och skulle återkomma till Christina

Åkerman med så konkreta forslag som möjligt.

Christina Äkerman redogör för inkomna svar.

Diskussion.

LG GU kommer fram till konsekvenser vid införande av program-

utvärdering:
¡ Arbetsgruppen ska arbeta vidare med att förtydliga informationen

kring programutvärderings syfte, genomförande och

ambitionsnivå.
¡ LG GU ställer sig positiva till att en del ekonomiska medel

avsätts för att programledningarna ska kunna samla in belägg'

Christina Äkerman ska återkomma med ett beslutsförslag.

¡ I de svar som programledningarna lämnat till områdesansvariga,

har en del synpunkter inkommit kring ansvar för och inom
programledn ingarna, programledningarnas arbetsuppgifter (till
exempel vid utbytesstudier och antagning till masterutbildningar)

och förslag på hur stöd kan ges. Dessa synpunkter och fürslag
lämnas till LG GU för vidare hantering.

¡ En del forslag inkom även angående hur processer kan

samordnas och effektiviseras' Dessa lämnas till den arbetsgrupp

som fått i uppgift att se över processer och aktuella projekt.
r En ny vägledning för inrättande av utbildningsprogram förväntas

komma relativt snart inom Lunds universitet. Denna kommer att

vara valfri att använda med några mindre ramar. På kort sikt, ska

LTH:s handläggningsordning för inrättande av nya

utbildningsprogram uppdateras enligt den valfria vägledningen.

På längre sikt kan man fundera på om handläggningsordningen
ska förändras för att förenkla inrättandet av nyautbildningar.

¡ Stafta upp arbetet med att utveckla en metod für
fakultetsutvärdering (se punkt nedan).
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S 34 Beslut om uppdrag till Kvalitetsgrupp för utbildning på grund-
och avancerad nivå inom LTH, STYR 20181273
Föredragande: Christina Åkerman

Christina Akerman redogör för ett förslag till beslut om uppdrag till en

Kvalitetsgrupp for utbildning på grund- och avancerad nivå inom LTH
som ska ha ett kontinuerligt ansvar for utbildningen på grund- och
avancerad nivå inom LTH.

Diskussion

Beslut: LG GU diskuterar vem som bör vara med i gruppen for
metodutveckling for fakultetsutvärdering, gruppens storlek och
mandatperiod. LG GU beslutar att Christina Äkerman ska återkomma
med ett förtydligande. Om det finns fürslag på personer som kan och vill
arbeta med utveckling av metodik av fakultetsutvärdering, kan dessa

lämnas till Christina Äkerman. Vidare beslutar LG GU att Christina
.A,kerman ska ta bort Pontus Landgrens namn i förslag till beslut och
istället skriva in att studeranderepresentant som utses av TLTH,

s35 Generell rapport kring Ladok 3
Föredragande : Carol ina Rytterkull

Carolina Rytterkull informerar om att införandet av LADOK3 går enligt
planerna. Hon uppmanar berörda i LG GU att följa den info som finns på

hemsidan och sprida denna ut i organisationen samt koppla upp sig mot
bloggen. Utbildning i Ladok3 är obligatorisk och det kommer att ges en

webbaserad utbildning. Vidare kommer det att tillsättas en liten grupp på

LTH som ska lyssna av vilka frågestä[ningar som finns och dyker upp.

Diskussion,

LG GU ser ett behov av att klargöra rollerna för kursansvarig och
examinator och vilka formella krav som ställs på dessa roller. Carolina
Rytterkull ska återkomma i frågan.

s36 Diskussion kr¡ng pr¡nc¡per för översyn av kursplaner
Föredragande: Carolina Rytterkull

På tidigare möten har det förts en diskussion kring principerna för
översyn av kursplaner. Som det är idag öppnas alla kursplaner varje år

vilket innebär att det blir rätt mycket handpåläggning. Skulle man kunna

öppna kurserna vid behov eller om LG GU sätter ett tidsintervall. Det
skulle spara in tid i alla led och ute i systemet.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull får i uppdrag att titta över
principer för översyn av kursplaner och kursplanestrukturen samt se vad
en låsning av kursplanerna skulle leda till och innebära. Framförallt kring
praktiska problem som uppstår vid en låsning avseende kurslitteratur-
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listan. Finns det risk für försämrad kvalitetet på kursplanerna?. Carolina
Rytterkull ska återkomma till LG GU för vidare diskussion.

lnformation från Matematik
Föredragande: Anders Holst

Anders Holst informerar om Endim läsåret l8l19. Resultatet är något

bättre än loregående år, men fortsatta insatser krävs för att förbättra
resultatet, dvs att fler studenter når målen. Närvaron på övningarna gått

upp samtidigt som antalet övningar har ökat.

Anders Holst informerar också om institutionens tankar kring
Matematikgruppens fors lag är folj ande :

- Samarbetsinlärning - 4 av 15 övningspass under 81. Antalet
parallella grupper ökar fr 25 till28

- Dugga - införs inte HTl8
- Ändrad tentamen - Institutionen siktar på detta och ideér:

Fler uppgifter
Minimikrav inom viktiga områden - för avnämarna (programmen)

Något svårare att fa överbetyg
Svårare attfänäramaxpoäng - signal infür senare kurser

- Övningsbokenuppdateras
- Omtentamen på A1 och B I i april och augusti - ej januari och april

(Om OK från programmen)
- Duggor (under lp) i andra ämnen stör

Diskussion. LG GU är positiv till duggor men innebär praktiska problem

för institutionen.

Ta med till programledningen om hur helheten ser ut under årskurs l. OA
ska uppdra till sina programledningar atttitta på schema och uppläggning
av kurser. Gärna även för senare årskurser.

Kalla in Anders Holst till senare tillftille och och fortsätta diskussions och

uppföljning.

S 38 Anhållan om tillfälligt uppehåll för kursen AEBF25 Solenergi -
grundkurs i solvärmeteknik, Dnr U 2018148
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerar om att institutionen för Arkitektur och

byggd miljö ansöker hos Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU)
att få göra tillf¿illigt uppehåll för kursen AEBF25 Solenergi - grundkurs i
solvärmeteknik 7.5 hp under hösten 2018. Kursen ges für närvarande som

en valfri kurs i årskurs 4 på Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik,
Maskinteknik, Teknisk fusik och Ekosystemteknik samt ges som en

fristående kurs.

Bakgrunden är att det inte finns någon tillgänglig lärare som kan ge

kursen då kursansvarig kommer att vara tjänstledig under hela 201 I för
att arbeta vid Portugisiska Energimyndigheten i Lissabon. Detta
medför att, i kombination med andra kända ledigheter, att clet blir
svårt att bemanna rubricerade kurs med bibehållen kvalitet.
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Diskussion om bl.a studenterna kommer i kläm

Beslut: LG GU beslutar att Annika Mårtensson ska ta kontakt med och
stämma av med programledningarna för E, M och W och därefter fatta ett
beslut.

S 39 Anhållan om förlängd periodisering av kurserna MMENO1 -
Transmissioner Dimensioner¡ng och MMEN05 -
Transmissioner-Dynamik, Dnr U 201 8/30
Föredragande: Hans Walter

Hans Walter infbrmerar om att institutionen för Maskinteknologi,
avdelningen för Maskinelement ansöker hos Ledningsgruppen for
grundutbildning (LG GU) om förlängd periodisering av kurserna
MMENO1 Transmissioner Dimensionering, 7.5 hp, och MMENO5
Transmissioner Dynamik, 7.5 hp under läsåret2018/2019. Kurserna
ingår för näwarande inom det valbara blocket, årskurs 4,på

C ivi I ingenj örsprogrammet Maskinteknik.

Bakgrunden är att det endast finns en tillgänglig lärare och att

denna även har ansvaret för ett antal andra kurser inom obligatoriet
på M-programmet. Institutionen planerar att behålla det nuvarande

kursutbudet, men för att göra det med god kvalitet mecl den

befintliga bemanningen har avdelningen bedömt att det inte är

realistiskt att genomföra kurserna MMEN0I och MMEN05 uncler

läsåret I 8/19 varför avdelningen anhåller om en ytterligare
perioclisering under läsåret l8/19. Institutionen räknar med att dessa

kurser ska ges igen,

Beslut: LG GU beslutar att Annika Mårtensson ska ta kontakt med och
stämma av med programledningen för M och därefter fatta ett beslut för
ledningsgruppen för grundutbildningen.

S 40 Diskussion om planer¡ngstal nästa läsår
Föredragande: Annika Måftensson

Annika Måftensson informerar om aff LG GU måste diskutera och lämna
förslag till LTHs rektor vilka planeringstal LTH ska ha for nästa läsår och

hur LG GU ser på'det.

Annika Mårtensson informerar vidare att överproduktionen nu är 2,3o/o

dvs produktionen räknat i SEK är 2,3%o högre än uppdraget räknat i SEK.
Uppdraget från departementet har även ökat f<ir 2018 och framöver. Detta
innebär att antagningen måste utökas till hösten 2018. I slutet av

maj/början av juni kommer rektor för LTH att fatta beslut om antalet hst
för programmen.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att de Områdesansvariga ska ta med sig frågan

till programledningarna om dessa har idéer hur man utöka antalet platser

och vilken grund som detta bör göras på.
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s41 Kompletterande utbildning
Föredragande: Annika Måftensson

Annika Mårtensson informerar om kompletterande utbildning för
ingenjörer med examen från internationellt lärosäte. Detta är ett

regeringsinitiativ för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Chalmers, KTH har påbörjat denna typ av utbildning V18.

s42 Slutsatser från överenskommelsemötena - spec¡ellt ekonomi
Föredragande: Annika Måftensson

I anslutning till överenskommelsemötena hösten 2017 ftirdes delvis

diskussioner om behov av ekonomiskt stod för vissa kvalitetsutvecklande

projekt på institutionerna. LG GU behöver ha ett underlag för projekten

inför beslut om utdelning av denna stöd.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att man ska gå ut med en utlysning med ett enkelt

förfarande för både sökande och LG GU. Annika Mårtensson ska ta fram

ett förslag på denna utlysning.

S 43 övrigt
Enkät till lorna om nollningen
Klas Ernald Borges tar upp att han tycker att det var bra förslag som kom

in där man föreslår att en enkät ska göras och skickas ut till ettorna om

hur de uppfattar nollningen.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att Annika Mårtensson, Carolina Rl.tterkull och

Pontus Landgren för en diskussion om hur man skulle kunna göra på

bästa sätt.

Agenda till internatet den 22-23 mars
Punkter att ta upp på internatet:
Internationaliseringsfrågan
Dimensionering av program - kopplat till framtiden
Överenskommelseprocessen

Alla i LG GU får i hemläxa att fundera på andra punkter som ska tas med

till internatet för diskussion och återkomma med tankar till nästa mote

den27 februari.

s44 Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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