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Nörvarande ledamöter:
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Carina Fasth, områdesansvarig, fr o m $ 18

Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Maria Kempe, stud.rep
Martin Höst, områdesansvarig
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
Philip Johansson, stud. rep

Siri Lidmark, stud.rep

Nrirvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:

Ovriga nc)rvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Karim Andersson $$ 19, 20
Peter Gustafsson $$ 23,23
Tobias Wrammerfors $ 24
Bodil Ryderheim $ 24
Elisabet Gersbro-Bülow $ 24

Viveka Axner $ 24

Frånvarande:
Carin Andersson, områdesansvarig

$ 13 Annika öppnar mötet och hälsar ledamötema välkomna samt välkomnar och presenterar Elin
Stenson, ny adjungerad ekonom i LG GU.

$ 14 UTSEENDE AV JUSTERTNGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Maria Kempe att tillsammans med ordloranden

justera dagens protokoll.

$ 15 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 16 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2019-01-10)
Beslø: Protokollet läggs ad acta.

$ 17 TNFORMATTON/MEDDELANDE

a) Informationfrån Canvas
Föredragande: Carolina Rytterkull
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$ 18

Carolina informerar om att det nu finns en koordinator på fakulteten, Ann-Catrin Johansson
på LTHs bibliotek, och som ska ingå i gruppen for inlorande av Canvas. Vidare ska en

koordinator med ansvar lor pedagogiskafrågor utsesdelta.

Annika berättar att LTH jobbar på en projektplan for infürande av Canvas. Projektplanen ska

forhoppningsvis vara klar till nästa möte den 7 februari så den kan tas upp då.

b) Information omförfrågan/inbjudanfrån LG GU till institutionerna att inkomma medförslag
på de ltagare till kvalitets gruppen
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att det den 22 december skickades ut en uppmaning till fakulteten att
inkomma med forslag på personer som skulle kunna ingå i kvalitetsgruppen. Det har
inkommit fyra forslag. Sista datum att inkomma med florslag på lämpliga personer har löpt ut
men det går fortfarande bra att inkomma med florslag. LG GU kommer att återkomma till
frägan.

c) Information om ansöhtingar till programledare mfl.
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att det i fredags den 18 januari var deadline att meddela om man

önskade fortsätta ytterligare en mandatperiod samt att inkomma med nomineringar på

lämpliga personer for uppdrag inom LTH. Svar har inkommit från de allra flesta och
majoriteten vill fortsätta på sina uppdrag ytterligare en period. Viktor och Annika kommer i
lorsta hand att gå igenom floreslagna personer till uppdrag inom nämnderna - LG GU, FLIN
och FN. Därefter kommer Viktor även att se över övriga uppdrag men den uppgiften
kommer främst an äligga Annika. Annika kommer att diskutera sökande med de

områdesansvariga och Philip kommer att ta upp fürslagen med studieråden.

Annika informerar också om att Pia Larsson håller på att se över dokumentet om uppdrag
och uppdragstillägg.

d) LTHsnciringslivsråd
Annika upplyser om att LTHs Näringslivsråd har möte den 8 februari. En timme av mötet
avsätts åt ett tema. Den här gången är temat utbildning. Annika säger att om någon från
LG GU är intresserad av att komma och lyssna så är de välkomna att näwara efter lunch, de

måste då meddela Annika om att de avser delta.

e) Sammanstcillningfrån LU angående produktion av studenter
Annika informerar om att det har kommit en sammanställning från LU angående

produktionen av studenter. 2018 1åg LTH på en överproduktion om 0.2 Yo .Hela LU låg på -

2.2 %. Detta är något som LG GU kommer att titla pà nàr programmen ska dimensioneras.

DISKUSSION OM NYA MASTERPROGRAM
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 18

Annika påpekar att LG GU den 20 september beslutade att rekommendera SLTH att loljande
masterprogram skulle gå vidare for validering:
Virtual Reality & Augmented Reality (VR/AR) - institutionen for Designvetenskaper,
institutionen for Datavetenskap och Matematikcentrum
Machine Learning, Systems and Control - institutionen fiir Matematikcentrum, institutionen for
Datavetenskap och institutionen for Reglerteknink och Fysiska institutionen.
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Pharmaceuteutical Discovery, Development and Production - Kemiska institutionen, institutionen
for Livsmede I steknik och institutionen for Immunteknolo gi.
Dessa tre masterprogram håller nu på med sin valideringsprocess.

Vid samma möte fann nämnden även att det fanns potential flor masterprogrammet Sustainable
Energy - institutionen flor Energivetenskaper. Nämnden fann dock att det i ansökan fanns
områden som behövde fortydligas och forslagsställarna måste arbeta vidare med ansökan. Efter
inkommen komplettering skulle ansökan återigen tas upp i LG GU. LG GU behöver återkoppla
till forslagsställarna och tala om vad LG GU vill att de ska göra.

Annika påpekar vidare, att utöver ovan nämnda fyra masterprogram ansåg LG GU att det fanns
ytterligare fyra masterprogram av intresse som inte prioriterades i den första omgångens
tätgrupp men där LG GU skulle återkomma till förslagsställarna med diskussion om fortsatt
arbete och det gäller följande förslag:
Master in Civil Engineering, Advanced Structures
Master in Information Security Engineering
Mastersprogram i Hållbar processdesign
Masterutbildning i hållbar utveckling för ingenjörer/designers

Annika påpekar att LG GU måste diskutera och ta ställning till hur man ska ställa sig till
Sustainable Energy samt hur man ska hantera övriga fyra ansökningar.

Likaså måste LG GU hantera tidigare inkommen ansökan om Livsmedelsteknisk
högskoleutbildning. LG GU beslutade på mötet den 10 oktober att gå tillbaka och be institutionen for
livsmedelsteknikatt de skulle komplettera sin ansolcn/ sittunderlag ochbegärde att insti¡rtionen skulle komma
in med liknande utlorlþ underlag som kåivs for ansökan om nya masterprograrn

Annika tar även upp att det samtidigt som ovan diskuterade forslag kom in en ansökan om ett
masterprogram som handlade om materialteknik. Området i ansökan var snävt men det vore
rimligt att det finns ett sådant masterprogram också och som borde ligga antingen på LTH eller på

N-fack.

Diskussion.

Carolina säger att ytterligare ett masterprogram till kan vi nog administrativt hantera men blir det
fler behövs det ytterligare en till masterkoordinator och troligen även en programplanerare.

Beshn: LG GU beslutar

Att Annika och Carin ska kontakta forslagsställaren für Sustainable Energy for att ta en
diskussion med dem om hur de ska arbeta vidare med sin ansökan samt lägga en tidplan for
detta och sedan återkoppla till LG GU.
Att LG GU ska se över ekonomin och hur många studenter LTH har och sedan återigen lyfta
frågan om hur man ska gå vidare med ansökningarna rörande de övriga fyra inkomna
masterprografirmen. Därefter ska LG GU återkomma med feedback till forslagsställarna. LG
GU beslutar också att om LTH ska ha ytterligare masterprogram ska ansökningsprocessen
öppnas upp igen och att hela LTH ska ha möjlighet att inkomma med forslag på nya
masterprogram.
Att Annika ska ta med frågan om hur vi ser på nya masterprogram till LTHs ledning.
Att LG GU ska återkomma till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning som ska tas upp som
en enskild punkt.
Att Annika ska prata både med LTHs ledning samt N-facks ledning angående
masterprogrammet som handlade om materialteknik och om denna i så fall ska finnas på
LTH eller på N-fack.
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$ 20 NULÄGET LADOK
Föredragande: Karim Andersson

$21

SJALVREGISTRERING PÄ KURS
Föredragande: Karim Andersson Bilaga $ 19

Karim informerar och redovisar vad som gäller for självregistrering på kurs. Han informerar
vidare att han tänker skicka ut en enkät till institutionerna for att få reda på hur de anser att det har
fungerat med självregistreringen.

Diskussion.

Siri undrar hur denna information går ut till studenterna. Karim svarar att han skickar ut mail till
varje student som är kursregistrerad.

Karim ska skicka in sin powerpoinþresentation till Katarina som ska skicka ut den till
LG GU.

Karim går igenom nuläget i Ladok3 och att det mesta fungerar bra men att det finns några saker

som behöver forbättras. Han ska skicka ut en enkel utvärdering till institutionerna.

Diskussion.

BESLUT PROGRAMLEDNINGARNAS INDELNING I OMRÅDEN
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 21

Annika informerar om att det aldrig fattats ett formellt beslut om programledningarnas indelning i
områden. Hon har därfor formaliserat detta och skrivit ett florslag till beslut om denna indelning.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att fastställa programledningarnas indelning i områden i enlighet
med inkommet florslag.

Carolina uppger att hon ska uppdatera och lägga in beslutet i årskalendern samt se till att

delegationsordningen uppdateras.

ç 22 INFORMATION OM UKÄS REGELGRANSKNTNG
Föredragande: Peter Gustafsson

Peter informerar om UKÄs regelgranskning som ska ske under året. Tidigare var sagt att den

skulle ske under mars månad men är nu framfl¡tad till oktober/november. Han uppgü att svar

ska skickas in senast den 15 mars till Student och utbildning på LU vilka är de som håller i det

här.

Diskussion.

Annika påpekar att Riksrevisionsverket kan komma att göra punktnedslag och att de då vänder

sig till Student och utbildning och begär ut underlag. LTH behöver av Student och utbildning få
reda på när det är på gång.
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Carolina tar upp att studeranderepresentanter har ràIt att närvara vid alla beslut och ha insyn i allt
som rör studenterna forutom vid beslut som rör individärenden. Carolina ska se över hur beslut
om utseende av examinatorer bereds och att detta skrivs in i arbetsordningen.

Philip påpekar att studenterna inte är välkomna till prefektrådet. Annika svarar att de ska bjudas
in till frågor som rör utbildning.

$ 23 DISKUSSION OM KURSANSVARIG - EXAMINATOR OCH BESKRI\TNING AV
ROLLERNA
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att skillnaden mellan kursansvarig och examinator inte är reglerad i
högskoleforordningen. LTH har inget specifikt skrivet och reglerat ftir examinator respektive
kursansvarig. Det behövs ett dokument som styr och beskriver rollen som examinator respektive
kursansvarig och som tydliggör skillnaderna mellan dessa roller. Det finns regelverk kring vem
som kan utses till examinator medan det inte f,rnns någon sådan beskrivning for kursansvarig, inte
heller ett klargörande av ansvarsfördelningen.

Beslut: LG GU beslutar att be Peter G att se över och ta fram vad for dokument som finns
avseende kursansvarig - examinator samt formulera ett forslag till dokument ftir examinator
respektive kursansvarig. Peter ska återkomma i mars infor beslut om detta.

s 24 INFORMATION FRÅN STUDENTERNAS "METOO RAPPORT"
Föredragande: Tobias Wrammerfors Bilaga $ 24

Tobias redovisar rapporten från studenternas #Metoo rapport"

Diskussion.

Annika ska i presidiet ta upp hur LTH kan gå vidare i den här frågan och att det gäller att få
prefekterna attta ett ansvar. LTH behöver stärka upp hur man kan stötta studenterna. Det handlar
mycket om en kultur som är etablerad och det behövs jobbas på många nivåer.

$ zs ANSÖKAN OM STALLA IN KURSEN FFFNOl AVANCERAD FRAMSTÄI-LNnIC RV
NANOSTRUKTURER Þñc \))A\q /â3
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 25

Annika informerar om att Fysiska institutionen infor vårterminen 2019 endast har en LTH-student
som har anmält sig till kursen FFFNO1 Avancerad framställning av nanostrukturer, och att

institutionen därfor har lämnat in en begäran om att få ställa in kursen, eftersom det inte är

ekonomiskt forsvarbart att ge kursen under dessa forutsättningar. Det finns möjligheter flor denna
student (en student på Teknisk nanovetenskap) att välja en annan kurs att läsa istället.
Programledning F har hörts och har inte några invändningar.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att kursen FFFNOl Avancerad framställning av nanostrukturer
får ställas in i enlighet med inkommen ansökan.

OVRIGT
Inget under övrigt att ta upp

$26
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ç27 SAMMANTNENBT AVSLUTAS
Ordforande ftirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

V."-*it* Ei.e.a¡¡ox'SA^Ñ6'so^
Katariria Celander-Ohrström

Maria
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