
PROTOKOLL

2018-02-27

LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Ledningsgruppen för grundutbildning

Närvarande ledamöter:
Annika Mårtensson, ordförande
Kristofer Modig, vice ordf., områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Pontus Landgren, stud repr
Anders Lundqvist Persson, stud,rep
Christine Sjölander, stud.repr

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:

Övriga närvarande:
Carolina Rytterkull, bitr kanslichef närvaro och yttranderätt
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Jacob Branting $ 52
Viktor Öwall g 53

Ulf Asklund $ 53

Paul Stankovski $ 53

Frånvarande ledamöter:
Carin Andersson, områdesansvarig
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Mötets öppnande

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

Fastställande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes efter tillägg under $ 51 ansökan att ställa
in kursen VFTN25 Fastighetsvetenskapliga seminarier, 7,5 hp, VT20l8 -

Annika Mårtensson
Tillägg under övrigt:
Äterkoppling kring principer för översyn av kursplaner - Carolina
Rytterkull
Kan praktik under praktikkursen göras på halvtid?.- Klas Ernald Borges



)
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S 49 Beslut om utseende av bedömargrupp för LTH:s
programutvärdering
Föredragande: Annika Mårtensson

S 50 Beslut om utlysning av medel i anslutning t¡ll
överenskommelseprocessen, Dn r V 20181357
Föredragande : Annika Mårtensson

Protokollfrån föregående möte (f 8-02-08)
Carina Fasth påpekar att det under $ 34 beslut om uppdrag till en

kvalitetsgrupp för utbildning på grund- och avancerad nivå inom LTH
behöver fortydligas att det tidigare i forslag till beslut om arbetsgrupp

stod att Pontus Landgren ska ingå i arbetsgruppen men att det istället ska

stå att en studeranderepresentant som utses av TLTH ska ingå.

Protokollet lades därefter ad acta

Annika Mårtensson redogör för förslag till beslut om utseende av

bedömargrupp för LTH:s programutvärdering. LG GU har erbjudit LTH:s
organisation möjligheten att nominera personer att delta i en

bedömargrupp inom LTH:s programutvärdering. Den arbetsgrupp som

har arbetat med programutvärderingen har sammanställt inkommande

nomineringar och sammanställt ett forslag på en bedömargrupp.

Diskussion kring förslaget.

Beslut: LG GU beslutar att utse de av arbetsgruppen föreslagna personer

till LTH:s bedömargrupp med tillägget att Patrick Nordbeck ska ingå i
bedömargruppen istället för av arbetsgruppen föreslagna Mario Natiello
från matematik.

Annika Mfutensson informerar om fürslag till beslut für utlysning av

medel i anslutning till överenskommelseprocessen.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar godkänna beslutet om utlysning av medel i
anslutning till överenskommelseprocessen efter att Annika Mårtensson har

gjort ett par justeringar i förslaget om beslut. En bedömargrupp ska utses

under mars månad. När beslutet är underskrivet ska Katarina Celander-

Öhrström skicka detta till studierektorerna för grundutbildningen för
spridning ut i organisationen samt till programledarna och LG GU for
kännedom.

Ansökan om att få ställa in kursen FMSNIS Statistisk
modellering av mult¡var¡ata extremvärden Lp 2, Dnr U 2018178
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Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtensson informerar om att Matematikcentrum ansöker hos
Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) att tillfrlligt få ställa in
kursen FMSN 1 5 Statistisk modellering av multivaraiata extremvärden,
7,5 hp, Lp 2 under hösten 2018

Bakgrunden är att det inte finns någon tillgänglig lärare som kan ge
kursen. Kursen brukar läsas av ca l5 LTH-studenter per år.

Programledningarna för I, Pi och F har hörts.

Diskussion: LG GU anser att det är olyckligt att kursen ställs in men
att clet under rådande omständigheter ändå tillstyrks,.

Beslut: LG GU beslutar att kursen FMSNI5 Statistisk modellering av
multivaraiata extremvärden, 7,5 hp, får ställas in under hösten 2018.

Ansökan att ställa in kursen VFTN25 Fastighetsvetenskap¡¡ga
sem¡nar¡er, 7,5 hp, VT20l8
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Måftensson informerar att det också kommit in en ansökan om att
ställa in kursen VFTN25 Fastighetsveten-skapliga seminarier, 7,5 hp,
vT201 8.

Till kursen VFTN25 Fastighetsvetenskapliga seminarier, 7,5 hp, är endast
9 studenterna anmälda.I kursplanen står att kursen kan ställas in om det är
fürre än 16 anmälda,

Programledningen for L har beretts möjlighet att yttra sig,

Beslut: LG GU beslutar att kursen VFTN25 Fastighetsvetenskapliga
seminarier, 7,5 hp får ställas in under våren 2018.

Avslutande diskussion: LG GU vill att förfarandet angående ansökan
om stä[a in kurs mm ska formaliseras. Det ska till ansökan om aff ställa
in en kurs bifogas ett bra underlag till varfor man önskar ställa in en kurs,

, en sammanställning av antalet studenter som läst kursen tidigare, samt
inkomna kommentarer från berörda programledningar

lnformation om delegationsordn¡ng och arbetsordning
V¡d LTH
Föredragande: Jacob Branting
Bilagor: Arbetsordning LTH 180206 STYR 2018-24

Jacob Branting informerar om ny arbetsordning på LTH samt
redogör för förslag på ny delegationsordning i de delar det berör
arbetet i lednings gruppen för grundutbi ldningen.

Digitalisering
Föredragande : Ulf Asklund
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Annika Måftensson frågar ledningsgruppen för grundutbildningen om

rektor på LTH, Viktor Öwall får delta under denna punkt. Närnnden

bifaller yrkandet.

Ulf Asklund ger en powerpointpresentation och delrapportering från

digitaliseringsgruppen. Slutrapport är tänkt att lämnas 180508'

Diskussion

Presentationen kommer att vidarebefordra till ledningsgruppen för
grundutbildningen.

lnternatet den 22-23 mars
Föredragande : Annika Mårtensson

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

LG GU beslutar att carolina Rytterkull ska ta kontakt med region skåne

och se om någon kan komma till internatet och foredra de for LTH
viktigaste bitarna i sin rapport om framtida arbetsmarknad

S 55 övrigt
Återkoppling kring principer för översyn av kursplaner
På tidigare möten har det förts en diskussion kring principerna för
översyn av kursplaner. Skulle man kunna öppna kurserna vid behov eller

om LG GU sätter ett tidsintervall. Carolina Rytterkull fick i uppdrag att

titta över principer for översyn av kursplaner och kursplanestrukturen

samt se vad en låsning av kursplanerna skulle leda till och innebära.

Carolina Rytterkull informerar att det finns en problematik kring att ändra

förfarandet med kursplaner. Det går inte med lätthet att flytta ut

kurslitteraturlistan ur kursplanen. Carolina Rytterkull foreslår att forslaget

om att ändra handläggningen av kursplaner skjuts upp i nuläget för att

återupptas längre fram.

LG GU beslutar att skjuta upp diskussionen kring principerna för översyn

av kursplanerna.

Uppdrag - kvalitetsgrupp ftir utbildning på grundnivå och avancerad

nivå inom LTH
Annika Mårtensson informerar om att beslut fattats om ett uppdrag för
kvalitetsgrupp samt utseende av kvalitetsgrupp. Beslutet fattades efter

diskussion på föregående LG GU samt förändringar av dokumentet

baserat på den diskussionen. På LTHs hemsidan finns en länk ,

http://www.lth.se/rnedarbetare/forska-utbilda/utvarderingkvaliteVlths-
kvalitetss)¡stern/programutvaerdering/tidsplan-20 I 720 I 8/,
till materialet och bl. a information om workshop och program-

utvärdering.
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Beslut: Beslutet ska skicka ut till LG GU

Kan praktik under praktikkursen göras på halvtid?
Klas Ernald Borges undrar om studenterna kan göra praktiken i
praktikursen på halvtid.

Stäm av med Carola Persson vilka handlingar som finns avseende
praktikkursen och ta fram dessa. LG GU ska sedan vid ett senare tillfÌille
återkomma till denna fråga.

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

\34o.,n'.¿¡" ë?do¡rl¡ea SUnXOmn
Kätarina Celander-Ohrström

Anders




