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$ 136 MÖTETS ÖppNRNOB
Kristofer Modig är under Annikas Mårtenssons frånvaro ordflorande under $ 186 - $ 191

Kristofer hälsar ledamöterna välkomna.

$ 187

$ 188

$ 18e

$ 1e0

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordfloranden

justera dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNTNG
Kristofer önskar diskutera frågor om policy kring plussning vid examination.

FöREGÅENDE SAMMANTRÄDESIRoroKoLL (20 1 8 -09-06)

Beslø: Protokollet skickas ut när det 2irjusterat.

INFORMATION OM LÄRPLATTFORMEN CANVAS
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$ 1e2

Föredragande: Johan Bergströn¡ Maria Hedberg och Jennie Paldanius

Johan Bergströrr¡ insti¡rtionen for bygg- och mi!öteknologi, avdelningen for risk*ranæring och samhällssåikerhet

informerar om och ger ar presentation om lärplatformen CANVAS.

Maria Hedberg systemforvaltare fian AHUpå LU och Jennie Paldanius fran LDC närvarar viddennapunlc for

attkunna svarapå eventuella fiagor fian nämnden.

Maria informerar att Lunds uriversitet har beslutat att låirplætformen CANVAS ska inforas vid l¿irosät€t.

Diskussion.

$ 19I HUR MOTTAGNINGSARBETET AV NYA STUDENTER FALLIT UT EFTER DE
FÖRÂNDRTNGAR SOM GENOMFÖRTS
Föredragande: Elisabet Gersbro-Bülow och Tobias Björklund

Elisabet och Tobias informerar om och uppger att de är mycket nöjda med hur mottagningsarbetet

av nya studenter har fallit ut efter de florändringar som har genomforts. Det finns idag en tydlig
ansvarsfürdelning mellan de som är inblandade vid mottagningen av nya studenter vilket innebär

att studievägledarna i år har upplevt mindre stress än tidigare år i sitt arbete. Deras arbetsbörda

har blivit mindre och är mer nyanserad. Rätt personer gör rätt saker. Phösen tycker att de har fått

träffa sina sudievägledare flor lite. LTH kommer att fortsätta på inslagen bana och vara ännu

tydligare infor nästa år. Den stora vinsten ligger i forarbetet och vid själva nollningen.

Diskussion.

LG GU:S YTTRANDEN ANGÄENDE FÖRSLAG TILL NYA MASTERPROGRAM
Dnr U 2018/3ll
Föredragande: Christina Akesson och John Jönsson Bilagor $ 191

Christina och John skickade eÍter forra mötet i LG GU ut konkreta frågeställningar till
programmen som de bad programmen att komplettera med. De redovisar de inkomna
kompletteringarna. De har i sitt underlag inte beskrivit de ekonomiska konsekvenser som det

innebär flor Kansliet om man genomflor programmen.

Nämnden diskuterar de olika programmens forslag.

Beslut: Christina Ä,kerman och John Jönsson kommer att modifiera underlaget som ska till
rektor vid LTH med hânsyn till de kommentarer och synpunkter som har framkommit vid dagens

möte.

Nämnden beslutar att rekommendera SLTH att foljande masterprogram ska gå vidare flor

validering:
Virtual Reality & Augmented Reality (VR/AR) - institutionen for Designvetenskaper,

institutionen ftir Datavetenskap och Matematikcentrum
Machine Learning, Systems and Control - institutionen for Matematikcentrum, institutionen for
Datavetenskap och institutionen for Reglerteknink och institutionen for fysik
Pharmaceuteutical Discovery, Development and Production - Kemiska institutionen, institutionen
lor Livsmedelsteknik och institutionen für Immunteknologi.

Nämnden ser vidare att det finns en potential flor masterprogrammet Sustainable Energy -

institutionen for Energivetenskaper. Det finns dock områden i ansökan som behöver fortydligas

och institutionen behöver sätta en tidslinje att det ska genomforas och göras nu. EfÌer inkommen
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komplettering ska ansökan återigen tas upp i LG GU

$ 193 INFORMATION

$ le4

Beslut:
processen

a) SLTH
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika informerar från SLTH, att bl. a så var utbildningsfrågor uppe for diskussion samt att

Christina foredrog Kvalitetsfrågor. Mål och syften ska ses över.

b) r.rN - LU

Annika informerar från Lunds universitets Utbildningsnämnd. Nämnden beslutade bl. a att

lärplattformen CANVAS ska inforas vid Lunds univeristet. Man diskuterade även

uppdragsutbildningar samt tvärvetenskap.

RAPPORTERING FRÄN DIGITALISERINGSGRUPPEN, REDOVISNING AV INKOMNA
REMISSVAR SAMT FÖRSLAG OM HUR ARBETET SKA G,A, VIDARE FÖR

PROGRAMMEN C, D OCH E
Dnr U 20181284

Föredragande: Martin Höst Bilaga $ 194

LG GU beslutade vid mötet 180531 att rapporten angående Digitaliseringsuppdraget skulle

skickas ut på remiss till de närmsta berörda programmen och institutionerna och att arbetsgruppen

skulle tydliggöra vad remissinstanserna skulle svara på. Därefter kan rapporten skickas ut till hela

LTH for kännedom. LG GU ska under hösten 2018 fatta beslut om hur arbetet med digitalisering

dels ska gå vidare for programmen C, D och E men även für övriga pfogram vid LTH.

Martin redovisar inkomna remissvar och uppger att det kan komma att krävas en del lorändringar

i befintliga program. Gruppen har bara sammanställt svaren och undrar nu hur man ska gå vidare

med processen och vad det kommer att leda till for programmen.

Diskussion.

Annika och Martin ska träffas och diskutera hur man ska gå vidare med

$ I95 FÖRSLAG OM DIGITALISERING I UTBILDNINGEN PÄ LTH
Föredragande: Per Warfvinge

Per informerar om och ger en presentation av forslag om digitalisering i utbildningen på LTH

Diskussion

INFORMATION
Martin Tunér informerar om att han har varit runt på LTH och träffat häften av programledarna.

Det har framkommit att LTH inte har något bra system med regler, befogenhet och ansvar

avseende internationalisering, speciellt studentutbyten.

AVRAPPORTERING FRÅN ÖVENENSTOMMELSEPROCESSGRUPPEN OM PLANERING
OCH GENOMFÖRANDE AV DENNA OMGÄ,NG
Dnr STYR 20181812

Föredragande: Martin Höst Bilaga $ 196

$ 1e6
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Martin H rapporterar om status från Överenskommelseprocessgruppen om planering och
genomlorande av denna omgång. Han informerar vidare att hälften av möten nu har varit och att
gruppen ska träffas I 8 1023 for uppfoljning av dessa.

Diskussion.

De Områdesansvariga påpekar att Överenskommelsemötena inte kan ligga i september utan måste
ligga under vårterminen. Uppdraget behöver omformuleras.

$ 197 OVRTGT
Kristofer undrar om policy kring plussning.

$ 19S SAMMANTR A.OBT AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Diskussion

Vid LTH tillåts normalt omprov i betygshöjande syfte på kurser med graderade betyg om inget
annat anges i kursplanen eller om examinator beslutar annorlunda i det enskilda fallet, se bifogad
länk till Studiehandbok 18/19 Programmens handbok 18119

http : /iwww. student. lth. se/studieinf'ormation/studi ehandboken/

<-\./
Kql.¡nr¡¡¿^. €åo.lÅdb¿".svtÑOq.nn
Katari na Celander-Ohrström

Justeras

Kristofer Modig
Ordforande $ 186 - 191

Annika
?rrìll
PhiliÞ


