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Närvarande ledamöter:
Annika Mårtensson, ordftirande
Carin Andersson, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Maria Kempe, stud.rep
Martin Höst, områdesansvarig
Philip Johansson, stud. rep

Ndrvarande suppleant i ordinarie ledamots strille:

Ovriga närvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom, fr o m $ 76
Åsa Vestergren $ 72, 73,74
Elna Andersson $ 76,77

Frånvarande:
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
Siri Lidmark, stud.rep
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Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordforanden justera
dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Annika informerar om att Elna kommer aÍtvara stand in for Katraina under april
månad när Katarina är borta.

Katarina har en punkf under meddelande, att kursen Simulering av material i
additiv tillverkning har dragits tillbaka.

Carina undrar när besluten om nya uppdrag är klara. Annika svarar att de är i
slutfasen nu och att beslut kommer fattas inom närmsta tiden.

Postadress Boxl18,22l 00Lund Besöksadress JohnEricssonsvâg3 Telefondir046-222 1778,vixel 046-2220000
E-pos t katarina.celander-ohrstrom@lth. lu.s e Interne t http://www.lth.se



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
20t9-03-2t

2

Carin undrar över punkten "Regelverket kring utbytesstudier" som var uppe i
LG GU den 7 februari och som Sophia Nilsson Dequidt och Petter Lindquist
informerade om och där de bad de områdesansvaÅga att ta med några frågor att

diskutera med sina respektive programledningar. Carin undrar över vem hon ska

skicka in sina programledningars kommentarer till. Kommentarer ska skickas in till
Sophia och Petter.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 70 FÖREG.Ä,ENDESAMMANTRÁDESPROTOKOLL(2019-03-07)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

$ 7l TNFORMATION/MEDDELANDE

a) Katarina meddelar att kursen "simulering av material i additiv tillverkning
/Computational Mechanics of Additively Manufactured Materials",
FHLN030 inte kommer att ges hösten 2019. Kursen har dragits tillbaka.

Infor höstterminen 2019 beviljade LGGU "Computational Mechanics of
Additively Manufactured Materials", FHLN030 som ny kurs. Kursen

foreslogs av kursansvariglärarc. Pga resursbrist och då ansvarig lärare har

fått ¡terligare uppdrag har han dragit tillbaka kursen. Kursen har ännu inte

blivit möjligt for studenter att söka. Kursen är inte heller obligatorisk inom
något program eller någon specialisering. Berörda programledningar
(M/TD,F,Pi,N) har informerats.

b) Annika informerar om:
- Att sammanställning över inkomna kommentarer från programledningar
och masterloreståndare avseende översynen av "Syften och mål i
utbildningsplanerna" har skickats över till LTHs styrelses ordfiirande.
Styrelsens ordforande får sedan ta ställning till hur informationen ska

hanteras infor styrelsen.

- Att tillsättningen av de nya uppdragen börjar gälla fr o m 1 maj och att

beslut om tillsättning for de olika uppdragen vid LTH har dragit ut på tiden

dänägra några platser saknas. Till stora delaf är uppdragen fyllda och

Annika kommer nu att börja skicka ut information.

- Att Kinainriktningen på C, D respektive E programmen har löpt under

många år och är resurskrävande och inriktningen behöver utvärderas.

Christina Åkerman och Martin Tunér har i uppdragattta fram ett forslag på

hur denna uppfloljning ska genomforas.

SLUTRAPPORT FRA,N SPECIALISERINGSGRUPPEN
STYR 201811745

Föredragande: Carin Andersson Bilaga $ 72

Annika fràgar LG GU om Ä.sa Vestergren fåtr närvarc vid denna punkt då hon har

ingått i arbetsgruppen ftir uppdraget. LG GU bifaller florfrågan.

Carin redovisar slutrapport från "Specialiseringsgruppen".
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Diskussion.

Annika påpekar att det behöver arbetas vidare med frågan om specialiseringen på

Civilingenj örsutbi ldningarna.

Beslut: LG GU beslutar att Annika ihop med Carin ska formulera en
fortsättning på uppdraget om specialiseringarna. De ska även diskutera
framtagandet av en enkät som kan skickas ut till studenterna avseende
specialiseringarna på civilingenjörsutbildningarna. LG GU kommer återkomma till
detta.

AVRAPPORTERING FRÄN EXAMENSARBETSGRUPPEN
STYR 2OI8I5I7
Föredragande: Martin Höst, Åsa Vestergren Bilaga $ 73

Martin ger en statusrapport från "Examensarbetsgruppen". Gruppen for
examensarbeten har arbetat med riktlinjer och kursplaner för examensarbeten under
mandatperioden. Under arbetet har bl. a en ny kursplan på

civilingenj örsutbildningarna fastställts.
Vidare informerar han att de arbetat en del med stödsystem och att de har tagit
fram nytt lorslag på kursplan ftir examensarbeten for kandidatexamen, påbörjat hur
kvalitetssäkring av hur processen genomftirs.

Martin påpekar att alla dessa arbeten är pågående och bör fortsätta och slutforas
och att han behöver ersättas i arbetsgruppen då hans uppdrag upphör per den 30
april och han inte ska vara kvar for ytterligare en mandatperiod.

Diskussion.

Annika tackar Martin och,4,sa for deras arbete och att hon ffir återkomma till LG
GU med hur gruppens sammansättning ska se ut for nästa mandatperiod.

ANSÖKAN OM ÄNDRA I KURSPLAN FÖR KANDIDATARBETE
Föredragande: Åsa Vestergren Bilagor $ 74

Ä,sa informerar att kursplanen fiör examensarbeten for kandidatexamen inte har
blivit uppdaterad sedan 201 1. Arbetsgruppen ftir examensarbeten har tagit fram
forslag på kursplan ftir examensarbeten for kandidatexamen. De har främst
uppdaterat kursplanen for att den bättre ska harmoniera bättre med formuleringarna
i kursplanerna flor civilingenj örs-och hö gskoleutbildningarna, samt några
ytterligare detalj ändringar.

Diskussion.

Beslur. LG GU beslutar att kraven/målen i florslag på ny kursplan for
examensarbeten for kandidatexamen ska gås igenom och jämforas med
kraven/målen i Högskoleforordningen (HF) så det inte ställs for höga krav/mål i
den nya kursplanen för examensarbeten flor kandidatexamen. LG GU beslutar
vidare att, efter genomgång och jämforelse av krav /mål har g¡'orts, att godkänna
inkommet florslag på kursplanen for examensarbeten for kandidatexamen.

Äsa påpekar även att när denna kursplan är beslutad kommer även kursplanerna for
ID och Bi att behandlas och att beslut behöver tas om dessa innan april månads
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slut. Kursplanerna hinns då läggas in flor hösten 2019

Katarina ska lägga in dessa flor beslut på dagordningen till LG GU den24 april

BESLUT OM PROJEKT INTERNATIONELLA AVTAL FOR
STUDENTUTBYTE
Dnr STYR 2019/497
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 75

Annika informerar att Carolina har skrivit ihop en formulering till ett uppdrag lor
översyn avtal for internationellt studentutbyte då bl.a avtalen är av olika karaktär
och har olika innehåll. Erasmusavtalen går ut året 2012I och beslut behöver fattas

kring vilka som skall forlängas. I samband härmed foreligger det även ett stort
behov att gå igenom samtliga avtal som LTH har for att skapa balans.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar om forslag till uppdraget "Projekt internationella
avtal for studentutbyte" i enlighet med inkommet forslag. Redovisning av fas 1 ska

göras i LG GU i maj månad 2019.

INSTRUKTION FÖR HANTERING AV SARSKILDA TENTAMENS-
TILLFALLEN VID LTH
Dnr U 20l9lll7
Föredragande: Elna Andersson Bilagor $ 76

Elna informerar om ett dokumentet avseende"Instruktion for hantering av särskilda

tentamenstillfÌillen vid LTH" som har tagits fram och uppger att det finns behov av

att anordna distanstentor vid olika tillfiillen.

Elna uppger vidare att dokumentet inte är bindande utan att det är en

rekommendation och som tydliggör vem som har ansvar flor vad.

Diskussion.

Beslut: LG GU anser att dokumentet behöver bearbetas ytterligare och att

det vore bra om informationen finns med i avtalen när de skrivs och att partner-

universiteten bör underrättas om denna instruktion innan avtalen skrivs. Det är en

fråga for arbetgruppen for avtal hur man i avtalen kan få in att tentamen ska

garanteras och att aktuellt universitet ställer upp på detta. LG GU anser vidare att

det i dokumentet bör tydliggöras att examinator fattar beslut om tentamina eller
skriva examintor/studierektor for att lyfta upp beslutet en nivå inom institutionen.
LG GU finner att examinators roll behöver forstärkas.

AVRAPPORTERING FRÅN ÖVBNENSTOMMELSE PROCESSEN OM HUR
LTH SKA G,A. VIDARE
srYR 2018/818
Föredragande: Martin Höst
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Martin ger en avrapportering från "Överenskommelseprocessen" och hur LTH ska
gå vidare.

Martin påpekar också att han behöver ersättas i arbetsgruppen då hans uppdrag
upphör per den 30 april och han inte ska vara kvar for ytterligare en mandatperiod.
Han uppger att han kommer attvara standby när det finns en ny områdesansvarig
utsedd som ska ta över hans uppdrag som områdesansvarig.

Diskussion.

Beslut'. LG GU beslutar att gruppens sammansättning ska ses över och att
den nya gruppen ska se över det material som finns och att de sedan ska åter-
komma till LG GU och informera om hur man tänker sig att gå vidare. Gruppen
ska även se över de mallar som finns.

LG GU anser vidare att det i mallarna och forberedelsearbetet ska läggas till vad
studierektorema för grundutbildningen ska forbereda och ha med till dessa

överenskommelsemötena.

DIMENSIONERING AV PROGRAM - DISKUSSION
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 78

Annika informerar att hon har som måI, att nuvarande LG GU, i slutet av april
månad ska tagit fram ett forslag till underlag flor beslut avseende dimnesionering av
program som sedan rektor på LTH kan besluta om.

Annika redogör for det diskussionsunderlag som har skickats ut till LG GU

Diskussion:

Carin påpekar att precis som florra året önskar industriell ekonomi fler platser

Beslut: LG GU beslutar att Annika till mötet den24 april ska ha tagit fram
ett forslag till beslut

ANSÖKAN STÄLLA IN KURS EDAN35 HÖGPRESTERANDE
DATORGRAFIK HÖSTEN 201 9

Dnr U 20l9ll3l

Föredragande: Martin Höst Bilagor $ 79

Martin informerar om att institutionen for datavetenskap infor höstterminen2019
önskar ställa in kursen EDAN35 Högpresterande datorgrafik pga en tillfiillig
lärarbrist. Kursansvarig lärare är tjänstledig till och med mars 2020 varfür man inte
ser det som möjligt att ge kursen som planerat hösten 2019 utan ansöker att få
ställa in denna kursomgång. Programledning C/D och programledning E,F,L och
Pi som har kursen som valfri i en av sina specialiseringar har hörts och de tycker
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att det är olyckligt att kursen ställs in men under rådande omständigheter har

programledningarna inga invändningar mot att kursen ställs in höstterminen2019

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att kursen EDAN35 Högpresterande datorgrafik får

ställas in i enlighet med inkommen ansökan.

övnrcr

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Philip Johansson


