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Nrirv ar ande I e damöt er :
Annika Mårtensson, ordftirande
Bj örn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Marcus Thern, områdesansvarig
Maria Kempe, stud.rep
Philip Johansson, stud. rep

Ndrvarande supnleant i ordinarie ledamots strille:

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Joakim Malm $ 118

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor ftjr internationella frågor
Siri Lidmark, stud.rep

$ 113 Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna och det görs en
presentationsrunda.

$ 114 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut:

$ 11s FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FöREc,Ä.ENDE SAMMANTRÄDESIRoroKoLL (20t9 -04 -04)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

INFORMATIONiMEDDELANDE

$ 116

$ 117

Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordforanden justera
dagens protokoll.
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a) Inþrmationfrån SLTH
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att det var styrelseinternat i florra veckan och att man bl.a.

hade en principdiskussion angående dimensionering av LTHs program.

LTH har ett stort antal program.

Dimensionering av program kommer diskuteras i LTHs ledningsgrupp på

tisdag och sedan kommer troligen beslut att tas om 2 veckor fr o m tisdag.

b) PROJEKT Internationellaavtalför studentutbyte
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar att det dragits igång ett projekt i vilket man ser över
samtliga internationella avtal for studentutbyte och att LTH har ca 260 avtal
Hon uppger att målet är att forsöka minska på antalet avtal och ha kvar de

avtal där samarbetet med utbytesuniversitet fungerar bra. Vidare behövs det

balans i utb¡et.

Projektet befinner sig nu i insamlingsfasen. I början av juni kommer det gå

ut en enkät till alla program som fokuserar på hur samarbetet med

utbytesuniversitet fungerar och hur det ser ut med tillgodoräknanden. Svaren

kommer sedan att sammanställas i ett material som man ska kunna ta

ställning till.

SI.INFORMATION
Föredragande: Joakim Malm

Joakim ger en presentation av SI-PASS vid LTH 2018119, SI-PASS är en

internationell väletablerad modell ftir "peer learning".

Diskussion.

REPRESENTANT TILL BEDÖMMARGRUPPEN FÖR MINOR FIELD
STUDIES
Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ I 19

Carolina informerar om att stipendieansökningar inom Minor Field Studies (MFS)

ansökningar sedan2017 hanteras centralt på Lunds universitet.

Hon informerar vidare att det behövs en Områdesansvarig som kan sitta med i
LU:s centrala bedömningskommitté och att det lor LTH:s del årligen brukar handla

om i snitt 15 stipdenieansökningar. Idag är det en tjänsteman som representerar

LTH och ingår i LU:s centrala bedömningskommitté. Det bedömns dock att det ska

vara en lärare och inte en tjänsteman som deltar.

ÖvBnSYN AV UPPDRAG TILL LEDAMÖTERNA I NÄMNDEN MED
ANLEDNING AV FÖRANDRINGAR I NÄMNDEN
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika pätalar att det finns två nya ledamöter/OA i LG GU sedan den I maj. Hon

informerar att det finns ett upplägg for uppdelning av programmen vilket är en bit
av OAs ansvar i LG GU men att det sedan också finns ett antal andra punkter t.ex
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arbetsgrupper som OA också ska delta i och att det finns pågående projekt med
utsedda arbetsgrupper där tidigare OA ingått och som nu behöver ersättas.

LG GU ska återkomma till den här punkten och LG GUs verksamhetsplan.

Katarina ska skicka ut Annikas presentation till LG GU samt ta fram dokument
och beslut fiir att gå igenom inlor nästa möte.

övnrcr

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande fiirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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