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Ncirv arande I e damöter :

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
Siri Lidmark

Ncirvarande suppleant i ordinarie ledamots stdlle:

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Stephanie Jung $ 128,129
Sophia Nilsson Dequidt ç 128, 129
Björn Regnell $ 129, 128

Christina Äkerman $ 130, l3L,l32
Pia Jablonsky $ 131

Mattias Alveteg $ 132

Ingrid Holmberg $ 133

Roger von Moltzer $ 133

Ä.saKNilsson$ 133

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor

$ 123

$ 124

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Siri Lidmark att tillsammans med ordforanden justera
dagens protokoll.

Postadress Box I 18, 221 00 Lund Besöl<sadress John Ericssons väg3 Teleþn dir 046-222 17 78 ,vrixel 046-222 00 00
E-post katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se Internet http://www.lth.se
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FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FöREGÄ.ENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20 19 -0 4 -24 Och 20 1 9-05 -02)

Beslut: Protokollen läggs ad acta.

Björn Regnell kommer in. Annika ftâgar nämnden om det är ok att han sitter med

på de forsta punkterna. Nämnden tillstyrker florfrågan.

INF ORMATION/MEDDELANDE

a) Dimensioneringavutbildningarna
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att man i LTHs ledningsgrupp diskuterat dimensionering
av programmen och konstaterat att LTHs ekonomi är bra och att HST- och

HPR-produktion är i balans. Med hänsyn till detta kommer det att ske en

liten ökning av atalet platser. Beslut kommer att tas floljande vecka.

FÖRANKRA DE NYA KRAV SOM STÄLLS PÅ LÄROSÄTENA VAD
GÄLLER DIGITALISERING INOM ERASMUS + PROGRAMMET
Föredragande: Stephanie Jung, Sophia Nilsson Dequidt Bilaga $ 128

Stephanie och Sophia ger en presentation av "Vad är Erasmus without papers

(EWP) och Learning Agreement (LA).

Diskussion.

Beslut: De Områdesansvariga ska ta ovanstående med sina programledare

och stämma av om det är något de vill ta upp eller påpeka nu när LTH kan påverka

och sedan höra av sig till Stephanie och Sophia.

Annika fuâgar nämnden om det är ok att Stephanie och Sophia stannar kvar på

nästa punkt "Di gitalisering". Nämnden tillstyrker forfrågan.

DIGITALISERING
Föredragande: Bj örn Regnell

Björn presenterar ett utkast till "Digitaliseringsstrategi LTH"

Diskussion.

Beslut: Björn ska skicka in sin presentation till Katarina som sedan ska

skicka ut den till LG GU. LG GU ska ta hemoch läsa igenom presentationen for att

sedan återkoppla och lämna feedback till Björn. En deadline lor att inkomma med

synpunkter kommer att skickas ut till nämnden.

Äterkoppling på utkastet ska skickas till bjorn.regnell@cs.lth.se - det går också bra

att kontakta honom for ett möte.
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ÅTSRRAppoRTERING AV UPPDRAG FR,Ä,N LG GU: ,,UTREDNTNG AV
KINAINRIKTNINGEN"
Föredragande: Christina Å.kerman Bilaga $ 130

LTH har en Kinainriktning som ges inom civilingenjörsutbildningarna i D, E och C
och som har gets under ett flertal år. Avtalet ska forhandlas om under hösten 2019.

Då det foreligger ett behov av att se över inriktningen och hur denna ska utformas
och genomfloras framöver har LG GU initierat ett uppdrag att göra en ftirsta
utredning. En av anledningarna till utredningen var att det finns en sårbarhet i
lärarresurserna till inriktningen.

Christina ger en återrapportering från "Utredning av Kinainriktningen" vilken hon
och John Jönsson har sammanställt.

Arbetsgruppen rekommenderar baserat på det underlag som använts i utredningen
att LTH ska fortsätta med Kinainriktningen. Dock bör en bredare arbetsgrupp få i
uppdrag att tydligare foreslå hur utbildningen kan skalas upp framöver och mer
konkret floreslå åtgärder som kan nytda resurserna bättre.

Diskussion.

Beslut: LG GU går vidare enligt utredningens rekommendation och
kommer att utse en bredare arbetsgrupp som får ett uppdrag att fortsätta arbetet.

Denna arbetsgrupp baseras på den grupp som vice rektor for internationalisering
Martin Tunér har samverkat med kring Kina-inriktningen.

Annika tackar Christina och John flor ett väldigt bra jobb och for ett mycket bra
underlag.

Annika frãgar nämnden om det är ok att Christina sitter kvar på de foljande två
kommande punkterna. Nämnden tillstyrker forfrågan.

BESLUT OM POANGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 131

Dnr U 20191139

Annika ger en kortfattad information till de nya ledamöterna i LG GU om hur
diskussionerna gått i LG GU vad gäller poänggivande uppdragsutbildningar och att
det har funnits och finns ett behov av att klargöra hur man ska forhålla sig till
frågan. LG GU har att besluta om kurser ska ges eller inte och programledningen
fattar beslut om kursplan.

Vid de två foregående mötena diskuterades inrättandet av en poänggivande
uppdragsutbildningskurs, "Att arbeta och leda med hälsa", 7,5 hp, som inkommit
från Institutionen for Designvetenskaper och där uppdragsgivaren är
Företagsuniversitet. Vid mötet 190424 var foreträdare från for institutionen samt
två personer från LUCE närvarande. Nämnden beslutade att återkomma till frågan
vid ett senare möte då beslut ska fattas om angiven kurs.

J
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Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att avslå inkommen ansökan om att få inrätta en

poänggivande uppdragsutbildningskurs, "Att arbeta och leda med hälsa", 7,5 hp

med hänsym bl. a till att det inte foreligger ett avtal mellan institution, LUCE och

Företagsuniversitet, att det floreligger problem med kvalitetssäkring av kursen och

att underlaget från institutionen inte var fullständigt när det gällde kursbeskrivning
och bakgrundsbeskrivning. Institutionen kan dock inrätta kursen som en

uppdragsutbildning som inte är poänggivande.

LG GU kommer att återkomma till frågan om poänggivande uppdragsutbildningar.

KVALITETSSYSTEM, BEDÖMMARGRUPPENS ARBETE - GENOMFÖNT OCH
KOMMANDE
Föredragande: Mattias Alveteg Bilaga $ 132

Mattias lämnar en kort information från rapporten "Bedömargruppens bedömning

av LTHs utbildningsprogram 2018". Mattias gör vidare en reflektion över hur han

ser på det arbete som hittills har gjorts och över det material som har kommit in till
bedömmargruppen. Bedömmargruppen kommer snart att påbörja sitt arbete med

det material som har inkommit till gruppen.

Mattias påpekar att han och Christinahar fàtt detta uppdrag från LG GU så om LG

GU vill ändra eller komplettera med något så måste de påtala det.

Diskussion om bl. a:

- Resursbehovet flor programutvärderingen

- Ansvarslordelning mellan programledning och institution
-,,4,terkopp1ing till programledning och LG GU, och koppling till andra processer,

exempelvis överenskommelseprocesser
- Stöd till programutvärderingen

Mattias och Christina har fått lite tankar att ta med sig från LG GU.

Bedömargruppen ska nu jobba med inkomna bedömningar och möten är inbokade.

Mattias informerar att det forsta mötet är inbokat den27 maj och tanken är att

bedömmargruppen ska vara klar med sin bedömning i slutet av september.

LG GU vill att ett tydligare uppdrag ska gå till institutionerna om deras uppdrag.

Som återkoppling önskar områdesansvariga få del av bedömargruppemas rapporter

och en sammanfattning. Man önskar att rapporter från samtliga program ska finnas

tillgängliga.

LG GU:s ro11 i att definiera mål och kriterier diskuterades också, där LG GU har en

roll att tolka och prioritera kvalitetskriterier som stöd till programledningar. LG
GU ska återkomma till den här frågan och Christina ska kallas till LG GU i början

av hösten och ge en dragning baserat på UKÄ om bl. a vad som händer på LU och

sina egna tankar.

Mattias ska bjudas in igen till LG GU längre fram på hösten efter att bedömningen

är avslutad.
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RAPPORT FR.A,N UTVARDERINGEN AV DEN PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖN
I E-HUSET
Föredragande: Ingrid Holmberg, Roger von Moltzer Bilagor $ 133

Ingrid och Roger ger en redovisning av sammanställd rapport från utvärdering av
den psykosociala arbetsmiljön i E-huset.

Diskussion.

PACÄSNIE UPPDRAG oCH PERSoNER SoM BEHÖVER ERSÄTTAS I DESSA
ARBETSGRUPPER - DISKUSSION
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika uppgff att LG GU kommer att återkomma till denna punkt samt informerar att
THFS kommer att tillhöra Område 2 vilket område handhas av Klas. Annika kommer vid
nästa mote att göra en genomgång av hur områdena och uppdelningen ser ut.

HÖSTENS TIDER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 135

Beslut: LG GU beslutar att fastställa höstens mötestider enlighet med utskickat
fürslag.

Annika nämner att hon funderar pâaftha ett internat lor LG GU till hösten och då från
lunch - lunch. Hon återkommer om det.

Katarina har skickat ut handlingarna till LU UN och Annika uppmanar LG GU att
när denna typ av handlingar kommer, läsa igenom dem och återkoppla infor det
möte som handlingarna avser.

SAMMANTNÁIFT AVSLUTAS
Ordftirande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Katarina Celander-Ohrström
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Mårtensson Siri Lidmark




