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see Mötets öppnande
Annika Mårtensson frågar ledningsgruppen für grundutbildningen om
utbildningskoordinator Petter Lindquist vid LTH, får delta under $$ 107
och 108 och som rör mastersprogram och mastersansökningar. Nämnden
bifaller yrkandet

S f 00 Utseende av juster¡ngsperson
Anders Lundqvist Persson utses attjämte ordfürande justera protokollet.

S 101 Fastställande av dagordning
Föredragnings I istan fastställdes.

S f02 Föregåendesammanträdesprotokoll(2018-04-05)
Protokollet lades ad acta
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S 103 Redovisa forskningsraPPort
Föredragande: Per Warfvinge och Håkan Linder

Håkan Linder redogör för och informerar om tekniskt basår iHelsingborg
och Per Warfuinge redogör för rapporten " En studie av studenter antagna

till behörighetsgivande förutbildning på sju lärosäten â.r.en 2005 -201 6" .

Diskussion.

S 104 Avrapportering från SLTH
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Måftensson informerar om att man på SLTH bl, a diskuterade

kvalitet i utbildningen och hur LG GU ska kunna återrapportera till SLTH
så de ska veta att det finns kvalitet i utbildningen.

Martin Höst informerar om att de avrappofterade till styrelsen avseende

digitalisering.

Beslut: LG GU beslutar att bibliotektet ska bjudas in till LG GU för att

informera om bibliotekets undervisningsprogression i informations-
kompetens,

S 105 Dimensioner¡ng av program och kurser
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Måftensson gör en powerpointpresentation som,visar en

sammanställning över planeringstal och antagningsstatistik för både

2017 ochtidigare år samt redogör för nuläget.

f)iskussion

Beslut: Powerpointpresentationen samt tidigare års planeringstal ska

skickas ut till LG GU. De områdesansvariga ska skicka in sina siffror
över sina respektive områden till Annika Mårtensson och sedan får
LG GU återkomma till frågan om dimensionering av program och kurser.

Studeranderepresentantema ska skriva ner den information de har och

återkoppla hur det ser ut från studenternas håll.

S f 06 Uppdatering av beslut om behörighet till masterprogram
Föredragande: Petter Lindquist

Petter Lindquist redogör für ett uppdaterat förslag till beslut om särskild

behörighet för antagning till masterprogram vid LTH.

Diskussion.
Beslut: LG GU beslutar om särskild behörighet för antagning till
masterprogram i enlighet med inkommet förslag.

S 107 Inledande diskussion om handläggn¡ng av förslag på
masterprogram
Föredragande: Annika Mårtensson
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Annika Mårtensson informerar om att det i nuläget inte har kommit in
några förslag på nya masterprogram.

Diskussion.

Annika Mårtensson ska gå ut och påminna institutionerna att de snarast
ska skicka in förslag på nya masterprogram, LG GU ska gemensamt titta
på de ansökningar som kommer in. Blir det många ansökningar som
kommer in får LG GU utse en grupp som går igenom inkomna förslag.

S 108 Handläggning av masteransökningar
Föredragande: Carolina Rytterkull

S 109 lnternationaliseringsinformation - in ischemat
Föredragande: Carolina Rytterkull

S 110 Uppdrag överenskommelseprocess - beslut
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtensson redogör lor förslag till beslut om
överenskommelseprocess och uppdrag för ansvarig grupp

Carolina Rytterkull tar upp resursfrågan avseende arbetet kring
masteransökningar. Det är mycket arbete och handpåläggning vid
masteransökningar, var ska arbetet göras, finns det stödsystem som kan
underlätta arbetet mm. Om LTH beslutar om nya masterprogram kommer
ytterligare resurser att behöva tillÍtjras.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Rytterkull far i uppdrag att se över
om arbetsuppgifter kan flyttas från masterföreståndare till tjänstemän
samt utreda kostnader für genomförande av förändring av handläggning
av ansökningar till masterprogram, Carolina Rytterkull ska även stämma
av med masterföreståndarna hur de ser på arbetet och arbetsuppgifterna
samt hur arbetet kan fördelas på ett bättre sätt. Carolina Rytterkull ska

återkomma till LG GU med återkoppling i frågan.

Carolina Rytterkull undrar om det är möjligt att få in
internationaliseringsinformation till studenterna på deras schema. Som

det är idag ligger mycket av denna information på kvällstid och utanför
tj änstemännens arbetstid.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att de områdesansvariga ska ta med frågan och
föra en diskussion med programmen samt se om man kan hitta bra
exempel där program har ett annat upplägg än att information ska ges på

kvällstid. LG GU är forsiktigt positiva till idén. Martin Tunér ska träffa
samtliga programledare och ska då ta upp frågan med dem och höra hur
de ser på den.
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Diskussion.

Martin Höst svarar efter förfrågan från ordföranden att han kan tänka sig

att fortsätta som ansvarig for uppdraget.

Beslut: LG GU ska fundera över och skicka in förslag till Annika
Mårtensson på lämpliga programledare och institutionsrepresentanter

som kan ingå i gruppen.

S rrr övrigt
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Sammanträdet avslutas
Ordförande fürklarade mötet avslutat.

Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Annika Måftensson

Anders Lundqvist Persson


