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Ncirvarande suppleant i ordinarie ledamots stcille:

Ovriga ncirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Torgny Roxå $ 47

Petter Lindquist $ 48

Bodil Ryderheim $$ 50, 5l
Karin Cherfils-Karlsson $ 50

Wiveca Axner $ 51

Frånvarande:
Carin Andersson, områdesansvarig

ç42

$43

$44

$45

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Siri Lidmark att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Annika har ytterligare en punkt under information/meddelande - Utvärdering av CEE.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

r öREGÄBNDE SAMMANTRÄDES pRoroKoLL (20 t 9 -02 -07)
Beshn: Protokolletläggs adasta.

$ 46 INFORMATION/MEDDELANDE - Punkt c tas upp efter $ 51 samt ytterligare punkter
tillkommer Punkt d-f
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a) Utredning om studentstöd - LU
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 46

Annika informerar om en utredning om Stöd till studenter som har gjorts inom avdelningarna
Studiestöd och vägledning samt Studenthälsan vid LU. Det diskuteras om studiestöd pâ alla
nivåer samt hur det i dagsläget ser ut och vilka satsningar som görs samt att det finns ett

växande behov av stöd.

Annika påpekar att utöver de personer som finns till stöd på LU så har LTH två kuratorer.

Dessa finansieras av LTH. Det pågår en diskussion mellan LTH och LU om dessa ska ingå i
LUs gemensamma studenthälsa. Placeringen skulle i så fall fortfarande vara på fakulteten.

Diskussion om att arbetsterapeuter skulle kunna vara en resurs som också skulle kunna

utgöra en resurs for studentstöd. Annika ska ta vidare det for diskussion.

b) Masterprogram - ldgesrapport
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att hon har haft möte med prefekt och studierektor for grundutbildningen
på institutionen Energivetenskaper om masterprogrammet Sustainable Energy. Hon uppger

att de har satt igång ett arbete for att bereda bättre underlag flor sin ansökan och att hon har

gett dem en deadline till maj månad då de ska återkomma till LG GU for en presentation.

Annika informerar vidare att processen med framtagande av underlag infor validering av

masterprogrammet Machine Learning, Systems and Control - institutionerna
Matematikcentrum, Datavetenskap, Reglerteknik och Fysik och masterprogrammet

Pharmaceuteutical Discovery, Development and Production - Kemiska institutionen,
institutionen flor Livsmedelsteknik och institutionen ftir Immunteknologi rullar på bra.

Valideringen ska vara klar till sommaren och sedan gå till IJN på LU for beslut och
programmen kommer därefter kunna starta hösten 2020.

Annika påpekar att däremot har framtagningen av underlag for validering av

masterprogrammet Virtual Reality & Augmented Reality (VR/AR) - institutionen for
Designvetenskaper, institutionen for Datavetenskap och Matematikcentrum blivit lorsenad

och att de inte har ett underlag som håller for validering i nuläget. De behöver skjuta på det.

c) Generellt lving hur vi ser på fortsatt arbete kring uppdragsutbildning - tas upp efter S 51

Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar att hon har haft ett möte med LUCE angående uppdragsutbildning. Hon

uppger att LUCE kommer att få en ny chef inom någon månad och att det finns ett skarpt

uppdrag att man ska satsa på uppdragsutbildning. Fokus ligger på LTH o EHL. Hon påpekar

att LTH behöver rigga och styra upp den här processen och att Ledningsgruppen på LTH har

beslutat att det ska sättas ihop en arbetsgrupp på LTH som ser över hur LTH ska arbeta med

uppdragsutbildning, både poänggivande uppdragsutbildning och uppdragsutbildning som

inte är poänggivande. LG GU kommer att återkomma till punkten om uppdragsutbildning.

d) Undrdering av CEE - tas upp efter P b
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att det lor närvarande pågår en utvärdering av CEE och att det

kommer att komma en rapport om denna.
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e) Industridesign

Philip undrar om Annika ska nämna något om Industridesign. Annika informerar om att LU
har fått en rekordstor engångsdonation av stiftelsen Ikea Foundation om 350 miljoner till
industridesign for utveckling av ämnet industridesign och till minne av Ingvar Kamprad.
Avkastningen ska gå både till utbildning och forskning. Riktlinjer om användning av medlen
måste skrivas ner och en styrgrupp tillsättas. LG GU kommer att återkomma till detta.

fl Regelverket lving utbytesstudier - tas upp efter $ 5l och $ 46 P c
Föredragande : Carolina Rytterkull

Carolina tar upp att det vid LG GUs möte den 7 februari var uppe en punkt om "Regelverket
kring utbytesstudier" och att LG GU ansåg att det var rimligt att man tog bort den forsta
studieplansbedömningen som görs vid den preliminära nomineringen. LG GU beslutade
vidare att de Områdesansvariga (OA) skulle ta med dessa frågor till sina respektive
programledningar och sedan återkoppla till Petter och Sophia samt att TLTH skulle ta upp
frågorna med sina studenter.

Carolina påpekar att Petter och Sophia behöver ñ återkoppling från studenterna och från OA
efter att de har pratat med sina programledningar. Ä,terkoppling kan skickas till Petter och
Carolina ber att de OA som redan har haft diskussioner med sina programledningar att skicka
in dessa kommentarer. Gruppen skulle också uppskatta att ha ett par programledare (PL) att
diskutera och prata med. Eva Berg, PL for l-programmet har anmält intresse.

Klas uppger att hans programledningar känner osäkerhet infor vad de får respektive inte ffir
göra. Klas ska formedla kontakt till Petter så de som behöver kan kontakta Petter für
information.

$ 53 tas upp efter $ 46.

ç 47 CEQ - VAD SÄGER CEQ OCH HUR KAN DET ANVÄNDAS
Föredragande: Torgny Roxå Bilaga $ 47

Torgny ger en presentation och sammanställning över vad CEQ ger information om och över hur
resultaten kan användas. Han uppger att utvecklingen av god pedagogisk undervisning är bra på

LTH men att det ser olika ut mellan institutionemaþrogrammen.

Diskussion.

Annika undrar om det är något som OA tycker att man kan ta och diskutera med programmen och
att det är en diskussion som kan vara lämplig att ta med studierektorerna fiör grundutbildningen.
Annika uppmanar OA att tillsammans med programledarna fundera på om det finns något i CEQ
som kunde vara intressant att specifikt plocka ut.

$ 48 eNORnVC AV BESLUT BEHÖRIGHETSKRAV, IIRVALSKRTTERTER OCH
PLATSFÖRDELNING FÖR ANTAGNING TILL SENARE DEL AV PROGRAM VID LTH
Dnr U 2019167

Föredragande: Petter Lindquist Bilaga $ 48

Petter uppger att de gjort en mindre ändring - ett flortydligande - i beslutet behörighetskrav,
urvalskriterier och platsfordelning for antagning till senare del av program vid LTH

Diskussion.
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Beslut: LG GU beslutar behörighetskrav, urvalskiterier och platsfordelning for antagning

till senare del av program vid LTH i enlighet med inkommet florslag.

$ 49 DIMENSIONERING AV PROGRAM - DISKUSSION
Föredragande: Annika Mårtensson

$50

Annika uppgff att hon vill att LG GU tar en diskussion om hur LTH ska tänka framöver vad

gäller dimensionering av program. Hon uppger att LTH for närvarande underproducerar och att

LTH har ytterligare ett masterprogram som startar till hösten.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Annika ska ta en diskussion med kvalitetsavdelningen och

höra om det finns ett rationellt och vettigt sätt att kunna plocka fram data om studenters avhopp

under fürsta studieåret. Om det gär att ta fram ett sådant underlag kan LG GU sedan ta ställning
till dimensionering av program for att OA sedan i sin tur kan ta en diskussion med sina
programledningar inlor årets beslut om antal platser på programmen.

Diskussion avseende tekniskt basår och möjligheten att utöka antalet platser där. Carina får i
uppdrag attprata med Håkan Linder, PL for tekniskt basår och Per Warfvinge, foreståndare ftir
CEE och ansvarig flor tekniskt basår.

LG GU ska återkomma till frågan om dimensionering av program.

REDOVISNING OM "FOKUS P,Å. DEN FRAMTIDA KARRIÄREN''
Föredragande: Bodil Ryderheim, Karin Cherfils-Karlsson Bilaga $ 50

Karin ger en redovisning om den seminarieserie "Fokus på den framtida karriären" som hon och

Bodil anordnade under 20i8. Karin uppger att det är svårt att slå igenom med något nytt till
studenterna då de får så många andra erbjudanden. Hon säger att de måste bli bättre på att

fiirklara vad deras seminarieserie handlar om.

Diskussion.

Bodil uppger att hon och Karin vill kunna erbjuda denna seminarieserie "Fokus på den framtida
karriären" igen och att kostnaderna für seminarieserien har vantlårya. Den har gâttpä 6 000 kr
istället for de 20 000 kr som LG GU avsatt for detta.

Annika anser att det är ett gott initiativ som Bodil och Karin har tagit med att anordna denna

semrnarleserle.

Beslut: LG GU beslutar att Elin och Annika ska se över om de pengar som återstår kan

fröras över från 2018 till 2019.

$ 51 ENSKILD TENTAMEN FÖR STUDENTER MED SÄRSKILDA BEHOV -
INFORMATION/DISKUS S ION
Föredragande: Bodil Ryderheim, Wiveca Axner

Bodil informerar om en händelse som skedde vid ett tentamenstillfälle i januari 2019 och som

drabbade en student med beslut om enskild tentamen med forlängd tid.
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Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Bodil, Wiveca och Carolina ska diskutera fram en bättre
lösning avseende administrativt ansvar lor enskild tentamen for studenter med särskilda behov
Det är en akut fråga och återrapportering ska göras till LG GU under våren.

$ 52 ÖVBRSYN AV POLTCY KURSER UTÖVER 120 Hp SAMT UTANFÖR PROGRAMMET
Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ 52

Carolina framftir att policyn "Kurser utöver 120 hp samt utanfor progranìmet" behöver ses över
och informerar om varftir policyn behöver finnas. Carolina uppger att policyn en gång skissats
fram men att det aldrig har fattas ett beslut om den.

Carolina önskar att LG GU ska fatfa el| beslut om att policyn skall ses över och master-
koordinatorer tillsammans med någon Plska ta fram ett florslag till hur policyn kan se ut. LG GU
ska sedan fatta beslut om policyn.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Carolina Ër ett uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ser
över policyn "Kurser utöver 120 hp samt utanfür programmet" samt ta fram ett florslag på ny
policy. Carolina ska återkomma med forslag på policy till LG GU for beslut.

$ 53 UPPDRAG ÖVBNSYN AV SYFTE OCH M.A.L I UTBILDNINGSPLANERNA - TAS UPP
EFTER $ 46

Dnr STYR 20181820
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om svar som har kommit in till uppdraget "Översyn av syfte och mål i
utbildningsplanerna" och vilka program som ännu inte har inkommit med svar.

Diskussion.

Katarina ska skicka ut en gjord sammanställning över inkomna svar till LG GU och OA kan
därefter efterfråga resterande svar från aktuella program.

$ 54 UTREDNING FÖR ATT GRANSKA HINDER OCH MÖJLIGHETER I SAMARBETEN
Övpn FAKULTETSGRÄNSERNA
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 54

Annika informerar om att det har gjorts en utredning på LU for att granska hinder och möjligheter
i samarbeten över fakultetsgränserna. De har bl. a undersökt vilka problem man har sett samt hur
man ska jobba framåt. Annika påpekar att på s. 19 och s. 20 i bifogat dokument har gruppen
skrivit ett antal punkter under rubriken "4.11 Rekommendationer".

Diskussion.

Annika uppmanar LG GU att reflektera över dessa rekommendationer och återkomma till vilka
punkter de vill lyfta fram och som LTH ska jobba med.
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Philip undrar över vad punkten "Se över avräkningssystem flor digital undervisning avseende

driftsfasen for att säkerställa en incitamentsstruktur som bidrar till ökad digitalisering" betyder

Kristofer påpekar att det finns en text som beskriver vad som avses med denna punkt.

Philip påpekar att det vore bra om det fanns ett enhetligt system for upploljning av rättighetslistan
fiir att på vissa ställen fungerar uppfoljningen dåligt.

LG GU diskuterar att LTH studenter kan läsa valfria kurser inom andra fakulteter men att det är

svårt fiir studenter vid andra fakulteter att läsa valfria kurser vid LTH då LTH inte har några

valfria kurser utan att dessa är kopplade till programmen. Det är svårt for studenter från andra

fakulteter att uppfylla de forkunskapskrav som står i kursplanen. Carolina tror att Peter har gjort
en översyn av detta och att Peter har gjort en lösning på problemet. Carolina ska ta frågan med

Peter och återkomma med om detta till LG GU.

LG GU ska återkomma till denna punkt.

övrucr

SAMMANTNÄPBT AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

V.ò^,"e",epa'.re¡ S¡aXtcÑ
Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Annika Mårtensson
Bi¡ l'à,u"rr(v

Siri Lidmark


