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ç227 MÖTETS ÖppNANrB
Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna samt välkomnar en ny
studeranderepresentant Maria Kempe samt studeranderepresentanten Siri Lidmark.

$ 228 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Maria Kempe att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

ç 229 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Inget övrigt att ta upp.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.
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$ 230 ¡'ÖnBCA.BNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2018-10-18)

Beshl: Protokollet läggs adacta.

$ 231 TNFORMATION/MEDDELANDE
a) Information om beslut om cindring i kursplanför EXTA65 Kognition innevarande

Irisår 2018/19, dnr U 2018/665
F ör e dr agande : Annika Mårt ens s on

Annika informerar om att hon fattat beslut om ändring i kursplan for EXTA65 Kognition
innevarande läsår 2018/19 i enlighet med inkommen begäran.

b) Martin H informerar om att en mall håller på att tas fram fiir att anmàla sig till
examensarbete på Campus Helsingborg. Martin informerar vidare att Överenskommelsgruppen

har fått in lite synpunkter och håller på att ta fram ett forslag hur man ska arbeta vidare med

överenskommel semötena.

ç 232 ANSÖKAN OM ANDRING I KURSPLAN FÖR ETSAO2 PROGRAMVARUUTVECKLING -
METODIK VÄRTERMINEN 2019
Dnr U 20181662
Föredragande: Martin Höst

Martin informerar att det har kommit in en ansökan från institutionen flor datavetenskap med en

begäran om att få ändra i kursplanen for ETSAO2 Programvaruutveckling - metodik 6 hp.

Institutionen ansöker om att fyra laborationer i kursen ETSAO2 Programvaruutveckling - metodik
som ges iVTz,görs obligatoriska redan från vårterminen 2019. Ändringen har i samråd med

berörda programledningar och studentrepresentanter foreslagits i kursutbudeT 201912020, men
institutionen önskar att den också genomfors redan från våren 2019.

Inflor 2019 kommer institutionen att ordna så att samtliga gruppmedlemmar är både utvecklare
och testare, dvs. att samtliga lorväntas varanärvarande i programmeringsnära arbete. Det bästa

sättet att säkerställa att samtliga studenter får inblick i programmeringen är genom att göra de fyra
laborationerna obligatoriska. Institutionen räknar med att detta kommer att leda till sundare

arbetsflordelning i studentgrupperna.

Diskussion.

Beshn: LG GU beslutar i enlighet med inkommet fonlag fiån institrfionen for datavetenskap att ändra

i kursplanen lor ETSAO2 Programvaruutveckling - metodik 6 hp och att fyra laborationer i
kursen ETSAO2 Programvaruutveckling - metodik som ges iVTz, görs obligatoriska redan från

vårterminen 2019.

$ 233 BESLUT OM KURSUTBUD VID LTH LAS.A.RET 19/20

Dnr U 20181660 Bilagor $ 233

Föredragande: Äsa Nilsson

Äsa Nilsson informerar om kursutbud som beretts av programledning

A
Kst
107500 Arkitektur och byggd miljö,
107510 Arkitektur,
107 543 Boende och bostadsutveckling,
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101544 Bebyggelsevård

Diskussion.

BeshÍ: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning
A med tillägget att ge programledning A i uppdrag att se över, bearbeta och tydliggöra
kursplanerna for ??0047 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseomräde,7 ,5 hp och
??0048 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde 15 hp, kostnadsställe 7500.

Föredragande:,4.sa Vestergren

Äsa Vestergren informerar om kursutbud som beretts av programledning
BME
Kst
107 23 | Biomedicinsk teknik,
4000 Inst for experimentell medicinsk vetenskap,
4300 Inst for kliniska vetenskaper Lund,
6057 Medicinsk strålningsfusik

Diskussion

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet florslag från programledning
BME med tillägget att det behöver klargöras i kursplanen for ??0018 Projektkurs i
signalbehandling - från idé till app 7 ,5 hp, kostnadsställe 7231, under punkten
prestationsbedömning om laborationer är tänkta att ingå på något sätt. .A.sa ska stämma av med
programledning BME vad tanken är.

E
Kst
107201Inst fiir elektro- och informationsteknik finns även på CD
107 391 Industriell elektroteknik och automation

Diskussion.

Beshn: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning
E avseende kursutbud. Dock ska kursplanen for ??053 Tillämpad mekatronik 10 hp,
kostnadsställe 7391, forbättras så att det tydliggörs vad som gör att nivån höjs från G2 till A-nivå.

LG GU beslutar vidare att de två kurser ??051 Automation, T ,5 hp samt ??054 Industriell mätning
och styrning, t hp, kostnadsställe 7391, som nu ligger på G2-nivä och som institutionen foreslagit
till A-nivå ska i enlighet med programledning Es forslag ligga kvar pâ G2-nivâ.

Föredragande: Ronnie Thomasson

Ronnie Thomasson informerar om kursutbud som beretts av programledning
L
Kst
107 466 Fastighetsvetenskap,
631 1 Inst for naturgeografi o ekosystemanalys,
E131 Inst for handelsrätt

Ronnie uppger att PLED L beklagar att LTH inte längre kan erbjuda kursen "Juridik für tekniker"
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och uppmanar LGGU att söka andra möjligheter for att kunna ge denna kurs.

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet florslag från programledning
for L. LG GU beslutar vidare att LG GU ska återkomma till frågan om LTHs GEMA kurser och

att ha en principiell diskussion om dessa samt diskutera dessa med programmen.

v
Kst
I 07 424 Konstruktionsteknik,
I 07 426 Byggnadsmekanik,
107 432 Byggnadsmaterial,
107 43 4 Byggproduktion,
107435 Byggnadsfysik,
l07440Inst for bygg- och miljöteknologi,
107 452 Teknisk geologi,
l07460Inst for teknik och samhälle,
107461 Trafik och väg
107 5 42 Installationsteknik,
107545 Energi och byggnadsdesign

Diskussion

Besh¡.

for V.
LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet florslag från programledning

Tekniskt basår (TB.Å/TBT)
Kst
107804 Tekniskt basår

Diskussion.

Besht: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet florslag från programledning
for Tekniskt basår.

Föredragande: Joakim Malm

Joakim Malm informerar om kursutbud som beretts av programledning
w
Kst
106401 Biologiska inst GU,
1,07 442 Teknisk vattenresurslära,
107181 Miljö- och energisystem,
109 520 Internationella milj öinst

Diskussion.

Philip påpekar att två av kursplanerna från IIIEE (Internationella miljöinstitutet) endast är på

engelska och inte på svenska. Joakim forklarar att kursplanerna kommer att finnas på svenska

också när kursplanerna ska beslutas.
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LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet florslag från programledningBesht:

for W.

Föredragande: Carola Persson

Carola Persson informerar om kursutbud som beretts av programledning
BiRh
Kst
I07 47 3 Riskhantering och samhällssäkerhet,
107474 Brandteknik,
3091 Statsvetenskapliga inst,
9586 LUCSUS

Diskussion

Beslø:
BiRh.

LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning

Föredragande: Cecilia Hollingby

Cecilia Hollingby informerar om kursutbud som beretts av programledning
M
Kst
I 07 I 4 5 Hållfasthetslära,
107 34 I Produktutveckling (Maskinkonstruktion),
10738 1 Inst fijr energivetenskaper,
107 146 Materialteknik,
107147 Mekanik,
107331Maskinelement,
107350 Inst for maskinteknologi,
10735 I Industriell produktion

Diskussion

Beshn: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från
programledning M med tillägget att programledning M ska se över
forkunskapskraven på kursen ??015 Simulering av material i additiv tillverkning
7 ,5 hp, kostnadsstâlle 7 145. Förkunskapskapskraven ska vara relevanta for kursen
som ska läsas samt vara hanterbara med uppbyggda lorkunskapskrav och inte en
uppräkning av alla kurser studenten måste ha gått.

Vidare bordlägger LG GU kursen ??025 Projekt - Mekanik, 7,5 hp, kostnadsställe
7147 . Programledning M ska redovisa vilka projektkurser som man avser ska ingå
på M-programmet och hur den füreslagna kursen passar in i det utbudet.

Cecilia ska återkomma till LG GU den 6 december med ??025 Projekt - Mekanik,
7 ,5 hp och redogörelse for projektkurser vid M-programmet.

Med anledning av diskussion avseende forkunskapskrav uppmanar LG GU
samtliga programplanerare och programledare att se över forkunskapskraven i
kursplanerna och hur de formuleras.
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Föredragande: Lena Nielsen

Lena Nielsen informerar om kursutbud som beretts av programledning
BK
Kst
100101 Engelska,
100106 Svenska,
1001 18 Franska,
100123 Tyska,
106705 Kemiska inst gem
107710 Kemiska inst,
1077 I I Biofysikalisk kemi,
1077 15 Tillämpad biokemi,
107716 Bioteknik,
107 7 17 Immunteknologi,
107719 Centrum für analys och syntes,

107 7 26 Teknisk mikrobiologi,
107745 Livsmedelsteknologi - delat beredningsansvar med Livs
107 7 60 Inst for kemiteknik

Diskussion

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning
BK forutom für kursen ??055 Projektkurs i syntetisk biologi, l5 hp, kostnadsställe 7715 vilken
bordlägges då underlaget inte är tillräckligt bra och for många frågetecken finns. LG GU ställer
sig i nuläget dock positiv till kursen men behöver ett bättre underlag. Institutionen och
programledning BK ska även titta på och prata med de andra prograrnmen om kursen kan finnas
med som en valbar kurs hos dem.

Lena ska återkomma till LG GU den 6 december med kursen ??055 Projektkurs i syntetisk
biologi, 15 hp.

LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag från Livsmedelsteknologi vilken har delat

beredningsansvar med PLED-BK.

Föredragande: Nora Ekdahl

Nora Ekdahl informerar om kursutbud som beretts av programledning
CD
Kst
0011 Filosofiska inst,
0104 Kinesiska,
0105 Japanska

l07l2I Datavetenskap,
107201Inst fijr elektro- och informationsteknik finns även på E
107 324 Ergonomi och aerosolteknologi,

Diskussion

Beshn: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från programledning
CD med undantag av kursen ??023 Minnesteknologi for maskininlärning 7,5 hp A-nivå,
kostnadsställe720l, vilken bordlägges då LG GU behöver få mer kunskap om denna. LG GU
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uppmanar programledningarna for E och F att gemensamt titta över kursen och komma fram till
en gemensam lösning på detta. Ett grepp över hela kursutbudet behöver tas.

Nora ska återkomma till LG GU den 6 december med kursen ??023 Minnesteknologi lor
maskininlärning 7,5 hp.

Föredragande: Pia Jablonsky

Pia Jablonsky informerar om kursutbud som beretts av programledning
ID
Kst
303 Konsthistoria och visuella studier
I07 342 Industridesign,
107 602 Rehabiliteringsteknik

Diskussion

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet florslag från programledning
ID med undantag av programledningens florslag att koppla bort floljande projektkurser från
programmen KID och MID, IDEF0l Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt
intresseomrâde 7,5 hp och IDEFI5 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt
intresseområde 15 hp vilka bordlägges. LG GU anser inte att behovet av att ha kvar dessa kurser
är välmotiverat. Programledning ID uppmanas att undersöka om studenterna kan registreras på
kandidatarbetet samt göra en inventering av genomströmningen samt vad man skulle kunna
erbjuda utbytesstudenterna.

Pia ska återkomma till LG GU den 6 december med mer information och underlag i enlighet med
ovanstående.

Föredragande: Thomas Lejdegård

Thomas Lejdegård informerar om kursutbud som beretts av programledning
I
Kst
107152 Matematisk statistik LTH,
10731 I Teknisk logistik,
1 07 3 12 Produktionsekonomi,
107 344 Innovationsteknik,
107 37 2 Förpackningslogistik,
E021 Nationalek inst,
E081 Statistiska inst

Diskussion

Beshi: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från
programledning I med tillägget att det i kursplanen for kursen ??010 Innovation
management.T,5 hp ska skrivas in att det säkerställs att examination sker
kontinuerligt då det inte floreligger någon skriftlig tentamen.

LG GU beslutar att i enlighet med inkommet forslag fian programledningør att lamen ??024
Innovation for hållbar utveckling 7,5 hp, kostnadsställe 7344, inte ska inrättas
bl. a. på grund av bristfülligt underlag och att kursplanen är alltfor ofullständig.
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LG GU beslutar även i enlighet med inkommet forslag från programledning I att kursen ??009

Entreprenörskap - aff.bygga en skalbar start-up 7,5 hp, kostnadsställe 7344, och som institutionen
foreslagit ska ligga på A-nivå ska ligga på G-nivå utifrån litteraturen som anges och eftersom

forkunskapskrav saknas. -

LG GU uppmanar programledning I att se över om kursen INNN1O Globalisering
och innovation som ftir närvarande ges av kost 7344 ska ges av kost 7345 Circle i
framtiden.

Thomas presenterar också vid sittande möte ett nytt forslag på en kurs

Entreprenörskap inom specialiseringen Affär & Innovation.

Beshn: LG GU beslutar att de inte kan fatta beslut om nu inkommet forslag
vid sittande möte utan bordlägger forslaget på ny kurs Entreprenörskap inom
specialiseringen Affiir & Innovation.

Thomas ska återkomma till LG GU den 6 december med mer information och

underlag på kursen Entreprenörskap inom specialiseringen Affür & Innovation.

Föredragande: Johan Hugosson

Johan Hugosson informerar om kursutbud som beretts av programledning

FÆI
Kst
106171 Inst for teoretisk fysik
107136 Kurslaboratoriet i fiisik - både F/PI o N,
107151 Matematik LTH,
107154 Numerisk analys LTH,
l0716l Reglerteknik,

Diskussion

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från
programledning F/PI.

Föredragande: Johan Hugosson

Johan Hugosson informerar om kursutbud som beretts av programledning

N
Kst
106i31 Fysiska inst
107 136 Kurslaboratoriet i S'sik - både N o F/PI,

Diskussion

Beslø: LG GU beslutar kursutbudet i enlighet med inkommet forslag från
programledning N.

Samtliga nya respektive nedlagda kurser som LG GU fattat beslut om, se bilaga 1

ç234 ÖVnrCr
Philip undrar om det är tillåtet med inlämning av arbeten i inläsningsveckan. Studenterna ska

under denna vecka fokusera på inläsning av kurs ftir tentamen. LG GU svatar att ja, det är tillåtet.
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Reglerna tolkas som att det är tillåtet med inlämningsuppgifter under denna vecka. Dock får inte
nytt kursmaterial presenteras uider inläsningsveckan. Vid oklarheter kring detta bör studenterna
vända sig till programledningen for att fora diskussion med kursgivande institution.

$ 235 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

ê
@

Justeras

Annika Mårtensson Maria Kempe

lø,,,h
Kristofer Modig
Ordflorandefrom$233I





u 2018/660
Bilaga I

Nya kurser infiir läsåret 2019120 - beslut

Avd.
kod

Kurskod Kursnamn Hp Nívå

6131 ??0s7 Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning 75 A
7tzr ??021 Artificiell intelligens 7,5 A
71.2r ??034 Programspråkskoncept 7,5 A
7r2l ??04r Flertrådad programering 7,5 A
7t2t ??046 Programanalys 7,5 A
7t2t ??0s6 Grundläggande fu nktionsprogrammering 5 G2

7t36 ??028 Laserbaserad diagnostik 7,5 A
7136 ??0s0 Medicinsk optik 't5

't- A
7t45 ??015 Simulering av material i additiv tillverkning 7,5 A
7t45 ??027 Projekt i hållfasthetslära 7,5 A
7t6t ??004 Tillämpad robotteknik 7,5 G2

7t6r ??0r4 Optimering flor maskininlärning 7,5 A
7l8l ??040 Hållbar utveckling a

-t G2

7201 ??035 Kretskortsdesign och prototypkonstruktion 7,5 A
7201 ??007 Konstruktion av säkra system 75 A
7231 ??016 Signalbehandling - teori och tillämpningar 6 G2

7231 ??017 Signalseparation - oberoende komponenter 7,5 A
7231 ??018 Projektkurs i signalbehandling - från idé till app 7,5 A
7344 ??009 Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up 75 G

7344 ??010 Innovation management 7,5 A
7381 ??0s2 1-änvärme och fiänkyla 7,5 A
738 I ?? Projekr Formula Student 7,5 A

7351 ??031 Produktionsteknik 2 7,5 A
7391 ??053 Tillämpad mekatronik l0 A
7435 ??008 Energihushållning 8 G2

7434 ??026 Modellbaserad proj ektering '7< G2

7466 ??043 Värdering och ersättning vid markåtkomst 5 G2

7466 ??042 Fastighetsvärdering och analys l0 G2

7473 ??020 Forskningmetodik och metoder 7,5 A
7473 ??038 Kritiska infrastrukturers resiliens 7,5 A
7473 ??019 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar

,l\ A
7500 ??0047 Fördjupnìngskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde 7,5 A
7500 ??0048 Fördjupningskurs i arkitektur inom särskilt intresseområde 15 A
774s ??049 Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och

konsekvenser
7 5 A



Nedtagda kurser inftir läsåret 2019120 - beslut

Avd. kod Kurskod Kursnamn Hp Nivå

7lzt EDAF4O Funkti onsprogrammering 5 G2

7l2l EDAF55 Realtidspro grammering 6 G2

7t2t EDAFTO Tillämpad artificiell intelligens 7.5 G2

7t36 FBRNOl Laserb aserad forbränningsdiagnostik 7.5 A

7t36 FKFNO5 Experimentella verktyg i subatomär fysik 7,5 A
7r6t FRTN2O Marknadsstyrda system 7,5 A

7181 FMIF3O Hållbar utveckling J G2

7201 EITF4O Dieitala och analoga proiekt 7.5 G2

7201 EITF15 Sienalbehandline - teori och tillämpningar 6 G2

7201 EITN55 Signalseparation - oberoende komponenter 7.5 A

7201 ETINSO Algoritmer i signalprocesser 7,5 A

7341 MMKFl5 Tillämpad robotteknik 7,5 G2

7341 MMKN3O Servicerobotik
,7\ A

7341 MMKN6O Produktutveckl ingsproi ekt 15 A

7342 IDEBO5 Glasdesisn 4.5 GI

7342 IDEF3O Avancerad Skissteknik J G2

7342 IDEF35 Yrkespraktik 15 G2

7342 IDEF4O 3D - Modellering II 4,5 G2

7344 INNNOi Innovationsmanagement 7,5 A

7344 INNNO5 Entreprenörskap i nya och befintliga foretag 7,5 A

7381 MVKN4O Fìärrvärme och fiänkyla 5 A

7381 MVKNO5 Proiekt- Formula Student 7.5 A

7391 EIEFOl Tillämpad mekatronik l0 G2

7434 VBEF2O Modellbaserad proi ektering 7,5 G2

7434 MMTFlO BIM-modellering och visualisering 8 G2

7435 VSMFOl Enersihushållnine 7.5 G2

7466 VFTF15 Värdering och ersättning vid markåtkomst 7.5 G2

7466 VFTF2O Fastighetsvärdering 7,5 G2

7466 GEMA6O Juridik for tekniker 7\ G1

7473 VRSNlO Inriktnins och samordning i samband med katastrofhantering 7.5 A



Nya kurser vid Internationella miljöinstitutet inftir läsåret 2019120- beslut

Dessa kurser ingår inte i utbudet for LTHs utbildningsprogram

Avd
kod Kurskod Kursnamn Hp Nivå

9520 ??00 I Examensarbete 30 A

9520 ??002
Tillämpad forskning om konsumtionsstyrning for en övergång till
en fossilfri och resurssnål ekonomi (motsvarar IMEN63) 75 A

9520 ??003

Tillämpad forskning om kommunal styrning och experiment lor
en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi (Motsvarar
rMEN6l) 7,5 A

9520 2?004

Tillämpad forskning om styrning och praxis inom foretag for en
övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi (Motsvarar
rMEN 62) 1< A

9520 ??005
Tillämpad forskning om politiska åtgärder for en övergång till
fossilfri och resurssnål ekonomi (Motsvarar IMEN60)

7,5 A

9520 ??006
Utformning och metoder for tillämpad tvârvetenskaplig forskning
(Motsvarar IMEN69)

5 A

9520 ??007 Styrmedel och policies for hållbara floretag och varor 7,5 A

9s20 ??008 Miljöstyrning i näringslivet 10 A

9s20 ??009 Grön ekonomi - lärdomar från Skandinavien (SAS-kurs) 7,5 Gi

9520 ??010
Grunderna flor ekonomi och ekonomisk utvärdering av
miliöforändrine

5 A



Nedtagda kurser vid Internationella miljöinstitutet infür läsåret 2019120 -
beslut

Dessa kurser ingår inte i utbudet lor LTHs utbildningsprogram

5 A
Grunderna fiir ekonomi och ekonomisk utvärdering av
miliöforändrine9520 IMENO3


