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ç l7t MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna. Annika frägar LG GU om det är ok att
Christina Åkerman och John Jönsson närvarar på punkten $ lS2 då det är de som ska arbeta med
masterprogrammen. LG GU till styrker forfrågan.

$ 178 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med ordfloranden

justera dagens protokoll.

$ 179 FASTSTALLANDE AV DAGORDNTNG
Kristofer önskar diskutera vad som skulle kunna göras flor att underlätta arbetsbördan for
programledningarna.
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Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 180 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL(2018-08-23)
Marcus Båicklund påpekar att han inte ör ordinarie studerande representant i LG GU utan studerandezuppleant.

Beshn: Protokollet läggs adacta

$ 1S1 PRESENTATION AV UNDERLAG TILL KVALITETSDIALOGEN
Föredragande: CkistinaÅkerman .//. Bilagor $ 181

Iuniversitetetspolþoch foreskifter forkvalitessËikring och kvalitetsutveckling forutbildning anges att

fakultetsstyrelsema genomfor utvåirdering av utbildning med målsättningen att all examensgrundande utbildning

ska utvdrderas minst vart sjÈitte ar, med start senast den l januari 2019.

Lunds universitets ledninghar årligen en kvaliæsdialog med fahiltes Clristinapresenterar ett

fonlag till underlag till året kvaliætsdialogar.

Diskussion

Beslut: Christina ska sammanställa de kommentarer och synpunkter som LG GU
har framfort vid dagens möte och sedan gå vidare med detta till LTHs ledning i nästa vecka for att

därefter skicka in underlaget till LU.

$ 182 NYA MASTERPROGRAM
Dnr U 20181311

Föredragande: Annika Mårtensson, Mattias Wallergård, Jens Klingman, Erik Lindström, Jenny

Schelin (Marie Wahlgren, Mats Ohlin) .llllll.Bilagor $ 182

a/ Mattias Wallergård presenterar ett underlag for ansökan till nytt internationellt masterprogram i
Virtual Reality & Augmented Reality (VWAR). Ansökan är en gemensam ansökan från
institutionen for Designvetenskaper, institutionen lor Datavetenskap och Matematikcentrum.

Diskussion.

b/ Jens Klingman presenterar ett underlag for ansökan till nytt masterprogram i Sustainable

Energy. Ansökan om nytt masterprogram kommer från institutionen for Energivetenskaper,

Diskussion.

c/ Erik Lindström presenterar ett underlag for ansökan till nytt masterprogram i Machine
Learning, Systems and Control. Ansökan är en gemensam ansökan från Matematikcentrum,
institutionen for Datavetenskap och institutionen for Reglerteknink och institutionen for fysik.

Diskussion.

d/ Jenny Schelin presenterar ett underlag for ansökan till nytt masterprogram i Pharmaceuteutical

Discovery, Development and Production. Marie Wahlgren och Mats Ohlin sitter med for att svara

på eventuella frågor från nämnden. Ansökan är en gemensam ansökan från Kemiska
institutionen, institutionen for Livsmedelsteknik och institutionen for Immunteknologi.

Diskussion.

Beslut Christina A.kerman och John Jönsson kommer att sammanställa de



3
kommentarer och synpunkter som har framkommit vid dagens möte. De har vidare konkreta
frågeställningar som de kommer skicka ut och be programmen att komplettera med. Christina och
LG GU kommer sedan att diskutera florslagen på detaljnivå och Annika kommer att ta eventuella
principfrågor som kan finnas med LTHs ledning.

$ 183 BESLUT OM INRATTANDE AV POANGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING
Dnr U 20181490
Föredragande: Annika Mårtensson .///. Bilagor $ 183

Pia Jablonsky är närvarande på punkten som handläggande tjänsteman i ärendet.

Vid foregående möte 180823 redogjorde Pia for en ansökan om inrättande av
kursen "Introduktion till Säkerhetsvetenskap, ?? 006, 7,5 högskolepoäng som
uppdragsutbildningskurs. Arendet bordlades och utforligare underlag skulle
begäras in.

Annika informerar att Carolina har varit i kontakt med LUCE vid LU. LUCE står
for Lund University Commissioned Education och är Lunds universitets avdelning
ftir uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma.
Carolina informerar om att LUCE ihop med institutionen für Designvetenskaper
har tecknat ett samarbetsavtal med Företagsuniversitetet inom vilket avtal om
enskilda kurser ska kunna tecknas. LUs jurister har gått igenom avtalet.

Diskussion om bl. a

Att begäran om inrättande av kursen kom in till LG GU alldeles lor sent.

Att det av avtalet framgår att kursen ska vara poänggivande, men då kursen inte var inrättad vid
tidpunkten for avtalsskrivande är detta felaktigt.

Att poänggivande kurser inrättas genom beslut i LG GU och därmed måste beslutsgången vara
sådan att kurs ftirst inrättas och därefter skrivs avtal.

Att for aktuell kurs så har avtal skrivits och kursen utannonserats innan begäran om inrättande av
kursen har inkommit till LG GU.

Att det är LTH som har ansvar lor inrättande av kurs, genomftirande av kurs, ansvar flör

kvalitetssäkring av kurser.

Beslut: LG GU beslutar att rösta om LG GU ska besluta att tillstyrka ansökan om
inrättande av kursen "Introduktion till Säkerhetsvetenskap, ??006, 7,5 högskolepoäng som

uppdragsutbildningskurs eller inte. Sex ledamöter röstar for att ansökan ska tillstyrkas och tre
ledamöter röstar for att ansökan ska avslås.

LG GU beslutar att bifalla ansökan om inrättande av kursen "Introduktion till
Säkerhetsvetenskap, ??006,7,5 högskolepoäng som uppdragsutbildningskurs i enlighet med
inkommet forslag. De tre studeranderepresentanterna reserverar sig mot beslutet.

LG GU beslutar vidare att Annika ska skriva till LUCE och institutionen fiör Designvetenskaper
och framflora LG GUs synpunkter på hur handläggningen av avtalet har handlagts, samt klargöra
forutsättningarna fiör denna typ av uppdragsutbildningskurser.

$ 1S4 ÖVRrCr
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Kristofer Modigs punkt om diskussion om arbetsbördan for programledningarna får skjutas på till
senare möte.

$ lSs SAMMANTRaOET AVSLUTAS
Ordforande lorklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Katarina

Jusleras

€",^-
Annika Mårtensson Marcus Bäcklund


