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Ncirv ar ande I e damöt er :
Annika Mårtensson, ordftirande
Carin Andersson, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig, fr o m slutet av $ 36
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Maria Kempe, stud.rep
Philip Johansson, stud. rep

Ndrvarande suppleant i ordinarie ledamots stdlle:
Marcus Bäcklund, stud.rep

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Ola Holmström $ 33
Bodil Ryderheim $ 34

Wiveca Axner $ 34
Petter Lindquist $ 35
Sophia Nilsson Dequidt $ 35

Sophie Sjögren $ 36
Naomi Facks $ 36

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor ftir internationella frågor
Martin Höst, områdesansvarig
Siri Lidmark, stud.rep

$ 28 Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

$ 29 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordfloranden

justera dagens protokoll.

$ 30 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Klas vill lyfta en fråga om hur det har gått med de forändringar som har gjorts på
matematikkurserna.

Beslut'. Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 31 rÖnpc,4,BNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20t9-0t-24)
Beslø: Protokollet läggs ad act¿
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$ 32 TNFORMATION/MEDDELANDE

a) Informationfrån utbildningsntimnd LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från Utbildningsnämnden på LU. Punkter som bl.a var uppe:

- Att Högskolepedagogisk konferens äger rum den 7 november och anordnas av S-fak .

- Att diskussion pågår på LU-nivå om hur man ska hantera de studenter som har kommit in
på sina utbildningar genom att ha fuskat på högskoleprovet. Per Nilsén, universitetslektor
vid Juridiska fakulteten, är ordfürande i Antagningsnämnden som hanterar dessa frågor.

Både UHR och LU ser över hur man ska hantera de studenter som varit inblandade i detta

fusk.
- Att Rättighetslistan är vidareskickad från Utbildningsnämnden till rektor for beslut.

Fakulteterna kommer att falägga till egna punkter till listan.

b) Internat ionella frågor
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika visar en presentation som hon har fått av Martin Tunér angående hans roll som

vicerektor for internationella frågor med bl.a information:
- Vad for information vill LG GU ha av VRI (vicerektor for internationella frågor)
- No-deal Brexit. Erasmus studenter kan komma att beröras. Externa relationer tittar på detta.

- Remiss SOU 2018:79 Ökad attraktionskraft for kunskapsnationen Sverige

- Intemationella rådet diskuterar behovet av en säkerhetsfunktion på LU
- Söktrycket till MASTERHTlg (på LlÐ ligger på samma nivå som MASTERHT18
- Kyushu University - delegation besöker LTH25-2612.LTH har double degree med

Kyushu (W och V). Utvidgning?

Martin avser att driva två projekt:
LTH:s mål for internationalisering 2020-2024
Handlingsplan för LTH: s internationalisering på hemmaplan

$33 STUDENTBAROMETERN
Föredragande: Ola Holmström

Ola informerar om och ger en kort sammanfattning av resultaten i Studentbarometern.

Diskussion.

Ola uppger att det àr bra att ha en kontaktperson på varje fakultet.

Bodil Ryderheim Arbetsmiljösamordnare, är LTHs kontaktperson. Ola informerar ocksä om
någon är intresserad av att ffi fram statistik så kontakta Bodil så formedlar hon vidare till Ola

Stjärnhagen på Kvalitet och utvärderingen så kan han ta fram den statistik som efterfrågas.

Annika uppmanar de Områdesansvariga att ta med sig denna diskussion och ihop med sina

programledningar fundera på hur man skulle kunna gå tillväga på detaljnivå.

Ola ska skicka sin presentation till Katarina som hon ska vidarebefordra till LG GU
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Länk till Studentbarometern:
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/studentbarometern:2017

-Iappa4,pdf

$ 34 DTSKUSSTON MED STUDTESOCTALA nÄ.UBr OM STUDENTENKÄT OCH
MOTTAGNINGSPOLICY
Föredragande: Bodil Ryderheim, Wiveca Axner Bilagor $ 34

Bodil informerar om studentenkäten och uppger att hon pratat med Monica Wendel, projektledare
på Kvalitet och utvärdering, om hur man ska hantera enkäten och de resultat man får. Monica
Wendel erbjuder att de kan skapa en enkät där man bättre kan tillvarata resultaten från enkäten..

Monica är inbjuden till ett möte av Bodil den 23 mars.

Bodil önskar ett godkännande från LG GU att det är ok att gå vidare med den här enkäten och att
man inte skickar ut någon i nuläget till studenterna. Kvalitet och utvärdering sammanställer,
analyserar och tar fram frågeställningar som LTH sedan kan arbeta utifrån. De kan även stödja
vid framtagande av programspecifika frågor.

Diskussion.

Marcus påpekar att han tycker det är viktigt att inte bara fråga hur studenterna mår utan även

formulerar frågor om varftir de mår som de gör.

Det är viktigt att studenterna är med på båten och att de överlämnar information till varandra när
de byts ut. Bodil tror att enkäten kommer att kunna skickas ut våren 2020.

Beslut: LG GU beslutar att Bodil kan gå vidare med den här enkäten och att man inte
skickar ut någon i nuläget till studenterna.

Viveca Axner informerar att mottagningspolicyn också har varit uppe i det Studiesociala rådet.
Hon uppger att de har gjort några fortydliganden i dokumentet. De har också delat upp målen och
vad målen innebär ftir att inte sammanblandning ska ske mellan mål och hur man når målen.

Philip uppger att mottagningspolicyn ska tas upp i fullmäktige den 18 februari innan
kårordflorande Maria Gunnarsson skriver under beslutet.

Annika informerar att "Festverksamhet i LTHs lokaler" kommer att klubbas i Presidiet.

Beslut: LG GU beslutar att rekommendera rektor att skriva på inkommet forslag om
Mottagningspolicy.

$ 35 REGELVERKET KRING UTBYTESSTUDIER
Föredragande: Petter Lindquist, Sophia Nilsson Dequidt

Sophia informerar kring "Studieplansbedömning i samband med utbytesstudier"

De har ett par frågeställningar som de vill lyfta och som de önskar att de Områdesansvariga tar
med till sina respektive programledningar:

¡ Hur ser PL på godkännandet av studieplaner i samband med nominering till utbytesstudier?
o Behövs det?

o Skulle det räcka det att det görs när studenten är på plats på utbytet?

Diskussion om vilken eller vilka av de tre studieplansbedömningarna som eventuellt kan tas bort.
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Philip påpekar att det finns problem med studenter som får ett positivt besked och sedan ändå inte

får tillgodoräkna sig detta. Annika uppger att det i de fallen normalt är frâga om kommunika-
tionsproblem mellan lärare och student.

Det är mycket arbete med studiekontroll tidigt i processen for berörda dänstemän och PL som

sedan är ogjort arbete.

Carolina informerar om att en översyn kommer att ske av LTHs avtal om utbytesstudier och att

LTH bara ska ha avtal med universitet om utbytesstudier där det passar och fungerar.

Beslut: LG GU anser att det är rimligt att man tar bort den ftirsta studieplansbedömningen
som görs vid den preliminära nomineringen. LG GU beslutar att de Områdesansvariga ska ta med

dessa frågor till sina respektive programledningar och sedan återkoppla till Petter och Sophia

samt att TLTH tar upp frågoma med sina studenter. LG GU beslutar också att Sophia ska skicka

sin bild till Katarina for vidarebefordran till LG GU.

INFORMATION OM SCHEAMLÄCCENNNS FÖRSTUDIE OM BLOCKSCHEMAN
Föredragande: Sophie Sjögren, Naomi Facks Bilaga $ 36

Sophie informerar om schemaläggarnas florstudie om blockscheman. Hon påpekar att inforandet
av blockscheman har diskuterats på LTH vid olika tillfüllen. Dels for att underlätta studenternas

kursval då kursernas blocktillhörighet signalerar möjliga kurskombinationer, dels for att forbättra
lokalutnyttjandet genom att fordela undervisningen över hela veckan. Med blockschema avser de

indelningen av veckans undervisningspass i bestämda tidsperioder (block). Hon informerar vidare

att denna forstudie behandlar ett möjligt inforande av blockscheman vid LTH och vilka effekter
det skulle kunna tänkas ha flor olika intressenter såsom studenter, lärare, programledningen och

schemaläggare.

Schemaläggarna undrar nu om LG GU anser att de ska gå vidare i riktningen mot att införa
blockscheman.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att man i nuläget inte ska gå vidare med forslaget att infora
blockscheman.

$ 37 REMISS ÖT¡O ATTRAKTIONSKRAFT FÖR KI.INSKAPSNATIONEN SVERIGE
SOU 2018:78
Föredragande: Carolina Rytterkull Bilagor $ 37

Carolina informerar om remissen "Ökad attraktionskraft for kunskapsnationen Sverige SOU

2018:78" vilken nu är ett slutbetänkande. Internationella avdelningen läser igenom forslaget och

forsöker tänka på vad fürslaget innebär for LTH. Det står mycket om mobilitetsflödet och om
mobilitet.

Carolina uppger att LG GU gärna får komma med synpunkter till henne innan den 1 mars och att

hon sedan kommer att skriva ihop ett yttrande och skicka in till Externa relationer som sedan i sin

tur kommer att skicka in ett gemensamt yttrande från LU.

$ 38 CANVAS - LTNDERLAG INFÖR REKTORS BESLUT
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Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 38

Annika informerar om att Utbildningsnämnden vid sammanträde den 19 december 2018 fattade
beslut om att Canvasprojektet vid Lunds universitet ska drivas vidare enligt projektplan. Inom
ramen lor LU-projektet krävs det att det finns minst en koordinator som kan delta i det LU-
gemensamma nätverket samt att det finns en plan flor koordinering, informationsöverforing,
pedagogiska insatser mm, vid fakulteten. Hösten 2020 ska alla ha gått in i Canvas.

Annika uppger att vid LTH har detta beslut mottagits positivt och att det i bifogad
projektbeskrivning framgår hur det planeras att infiirandet av Canvas på LTH ska genomforas
samt vilka resurser (personellt och ekonomiskt) som krävs for detta.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att foreslår rektor LTH att besluta om att inforande av Canvas vid
LTH ska drivas enligt bifogad projektplan.

$ 39 BUDGET 2019 OCH.Å.RSSOTSLUT 2018
Föredragande: Elin Stenson Bilaga $ 39

Elin foredrar och går igenom Budget 2019 och årsbokslut 2018.

$ 40 Övnrcr
Matematik
Klas uppger att man på Brandingenjörsprogrammet undrar hur det har gått med de fürändringar
som har gjorts på matematikkurserna och hur de har fallit ut.

Annika informerar om att Anders Holst kommer till LG GU den 7 mars for att informera om de

florändringar som har gjorts på matematikkurserna och hur de senaste tentamensresultaten ser ut.

$41 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet <_.
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Katari na Celander-Öhrström
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