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Ncirv ar ande I e damöt e r :
Annika Mårtensson, ordförande
Björn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Kada Eftring, stud.rep
Martin Tunér, vicerektor for internationella frågor
Siri Lidmark, stud.rep

Ndrvarande suppleant i ordinarie ledamots strille:
Philip Johansson, stud. rep

S t rind i gt adj un g e r ad e :
Elin Stenson,ekonom
Christina Äkerman, avdelningschef kvalitetsstöd

Ovriga närvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Maivor Hallén, Bibliotekschef LTH $ 183

John Jönsson $$$$ 185, 186, 187, 188
Emelie Stenborg $ 189

Frånvarande:
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Marcus Thern, områdesansvarig

$ 17e

$ 180

$ 181

$ 182

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNTNG
Övrigt informationspunkt Bj örn

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

r'önBc,Ä,eNIoE SAMMANTRÄDESIRoroKoLL (201 9-09-05)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

Postadress Boxll8,22l 00Lund Besöl<sadress JohnEricssonsvag3 Teleþndir046-222 1778,vrixel 046-2220000
E-p os t katarina.celander-ohrstrom@lth. lu.s e Interne t http//www. lth. se



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2019-09-t9

$ 183 PRESENTATION AV NY BIBLIOTEKSCHEF PÅ LTH
Föredragande: Maivor Hallén

Maivor Hallén, ny bibliotekschef på LTH, ger en kort presentation av sig själv

Hon presenterar också LTH:s biblioteks prioriteringar lor ht 2019-2020:
- Upprustning av Studiecentrum
- Satsning på biblioteksundervisning och stödet till studenterna
- Medverka i universitetsbibliotekets projektarbete med öppen tillgång till

forskningsdata
' Öka synligheter/marknadsforingen av LTH:s bibliotek
- Öka samverkan internt och externt
- Skapa en bra arbetsmiljö

Diskussion.

Maivor önskar ñ in forslag på hur bibliotektet ska kunna komma ut och nå ut till
studenterna med information om vad de har att erbjuda. De behöver få ut
information till både program och institutioner.

Maivor får rådet aftpratamed Beatrice Nordlöf och bjuda in sig till prefektrådet

for att presentera sig och biblioteket alternativt att kontakta prefekterna direkt samt

studierektorerna for grundutbildningen. Katarina ska skicka över lista på perfekter

och studierektorer lor grundutbildningen till Maivor. De Områdesansvariga

uppmanas också att med sina programledningar ta upp frågan om att eventuellt

bjuda in Maivort till sina programledningar.

$ 184 INFORMATION/\4EDDELANDE

a) Funktionsadressperprogramledare
Föredragande: Carolina Rytterkull

Vid foregående möte fick Carolina i uppdrag att kolla upp om det är möjligt attha
en funktionsadress per programledare. Carolina informerar om att hon fått besked

att det gär att ordna. Det kan dock finnas ett problem med att alla inte använder

Outlook.

LG GU är eniga att gå vidare med att det ska skapas en funktionsadress per

programledare under lorutsättningar att de tre omårdesansvariga som är

frånvarande anser att det är ok. Carolina ska sedan prata med Per F om hur man gör

det enklast.

$ 185 BESLUT OM HANDLEDNING FÖR TNRÄTTANDE OCH AVVECKLING AV
UTBILDNING VID LTH
Dnr U 20191420
Föredragande: Christina Äkerman, John Jönsson Bilagor $ 185

John ger en kort presentation av dokumentet "Handledning for inrättande och

aweckling av utbildning vid LTH".

Inrättandeprövning av nya program och huvudområden ska floregås av

en kvalitetssäkringsprocess som regleras i Handltiggningsordning för
inrrittande och avveckling av utbildning vid Lunds universitet (Dnr
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STYR 201811724). För att underlätta handläggningen av ärenden som
berörs har Avdelningen for kvalitetsstöd tagit fram en handledning
som tydliggör ärendegång och beslutskedja for de olika processerna
vid LTH.

Handledningen ersätter LTH:s handkiggningsordning vidförslag till och ansokan
om inrcittande av nya utbildningsprogram (Dnr U 2017 1226) med bilagd Praxis för
LG GU:s strillningstagande tillfòrslag på nya masterutbildningør.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att "Handledning for inrättande och
aweckling av program och huvudområden vid LTH" ska gälla som
styrdokument fiir de processer som berörs vid LTH från och med detta
beslut.

KVALITETSFRÅGOR - INFORMATION OCH DISKUSSION
Föredragande: Christina Åkerman, John Jönsson

Christina presenterar programmet for höstens diskussionstillfüllen om
kvalitetsarbete i LG GU:

Kvalitet i LG GU -hösten 2019
.19 september: LG GU:s roll i kvalitetsarbetet
.31 oktober: UKÄ:s granskning av LU:s och LTH:s kvalitetssystem
.(26 november) -Extra LG GU
.9 december: Specifika frågor som kan behöva adresseras (t.ex.
jämställdhetsintegrering, hållbar utveckling etc.)

Christina och John ger en presentation av LG GU:s roll och verktyg i LTH:s
kvalitetssystem.

Diskussion.

LG GU har det övergripande ansvaret for helheten for utbildning på
grundnivå och avancerad nivå inkl. kvalitetsansvar och fattar beslut
om gemensamma grundutbildningsfrågor inom ramar fastlagda av
SLTH.

LG GU har också en rad verktyg till sitt forfogande och har ett ansvar
fiir att skapa goda forutsättningar for verksamheterna inom
ansvarsområdet att bedriva sitt kvalitetsarbete.

Vissa formuleringar i LTH:s arbetsordning diskuterades. Bl.a.
huruvida LG GU formulerar strategiska planer für sitt område eller i
vilken grad LG GU har ett ansvar flor utbildningarnas genomforande.
Carolina Rytterkull tar frågoma vidare när LTH:s arbets- och
delegationsordning nu ska revideras.

LG GU ska ta presentationen och diskussionerna runt denna med sig
hem och fundera vidare på sin roll i kvalitetsarbetet. Christina och
John kommer att återkomma vid två tillfüllen under hösten. Nästa

J
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tillfülle, den 31 oktober, kommer att handla vad UKÄ ser som centralt
ftir ett gott kvalitetsarbete.

YTTRANDE OM FÖRSLAG TILL KANDIDATUTBILDNING I LTVS-

MEDELSTEKNIK
Dnr U 20191419

Föredragande: John Jönsson Bilaga $ 187

John presenterar ett yttrande angående ftirslag till kandidatutbildning i
livsmedelsteknik.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att rekommendera LTH:s rektor och SLTH att

programmet kandidatutbildning i livsmedelsteknik ska gå vidare fÌjr
inrättandeprövning.

LINDERLAG TILL KVALITETSDIALOG _ LU
Föredragande: Christina Äkerman Bilaga $ 188

Annika frågar om det är ok att John sitter kvar. LG GU tillstyrker frirfrågan.

Christina går igenom dokumentet "Underlag till kvalitetsdialog - Lu" punkt ftir
punkt med LG GU. Hon påpekar att det som är rödmarkerat i dokumentet är

instrukfioner och där det är svart text ska LG GU fylla på med information.

Katja undrar om studenternas svar/bilaga ska skickas in tillsammansmed LTH eller
om de ska skicka in sitt svar själva. Christina svarar att det väljer de själva men ska

den skickas in med LTHs svar behöver hon veta detta.

Diskussion.

Beslut: Christina tar med sig de kommentarff som LG GU framfiirt och

kommer att komplettera och modifiera underlaget till "Kvalitetsdialog - L[J".

BESLUT AVTALSÖVERSYN FÖRSLAG P,A. VILKA AVTAL SOM SKA
FÖRLANGAS
Dnr STYR 201911487, STYR 201911459

Föredragande: Carolina Rytterkull Bilagor $ 189

Annika undrar om det är ok att Emelie Stenborg sitter med på denna punkt. LG GU

till styrker fürfrågan.

Carolina redovisar och går igenom ett forslag till 'Riktlinjer for tecknande och

utvärdering av internationella avtal for studentutbyte". Hon uppger att forslaget till
riktlinjer har beretts av intemationella avdelningen och synpunkter har inhämtats

av vicerektor for internationella frågor samt ledningsgruppen for grundutbildning.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att rekommendera LTH:s rektor att fastställa

"Rikflinjer for tecknande och utvärdering av internationella avtal lor studentutbyte"

i enlighet med inkommet florslag.
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Carolina informerar att LG GU ska ta ställning/yttra sig i delberedning infor
rektors beslut kring avslut av internationella avtal for studentutbyte. Hon redogör
for bakgruden och att LG GU har gett arbetsgruppen i uppdragatt gâ igenom
samtliga internationella avtal ftjr sfudentutb¡e och att beslut ska fattas kring vilka
avtal som skall forlängas respektive avslutas, Dnr STYR 20191497.

Hon uppger att LTH idag har över 200 avtal for internationellt studentutbyte med
lärosäten runt om i världen. Avtalen är av olika karaktär och olika innehåll. En del
av dessa är Erasmus*avtal som tillhör programperioden 2014-2021. Beslut behöver
nu fattas kring vilka avtal som ska fürlängas eller avslutas efter 2021. Hon uppger
också att varje avtal kräver alltid en viss mängd administration och det är lämpligt
att fokusera administrativa resurser på awal som är funktionella ftir verksamheten.
Rektor vid LTH beslutar om avtal med lärosäte skall ingås, vicerektor for
internationella avtal bereder intemationella samarbetsavtal inom utbildning på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och beredningsprocessen sköts av
Internationella avdelningen vid LTH: s kansli.

Carolina redovisar arbetsgången och att arbetsgruppen har gått igenom samtliga
avtal och och jämftirt dessa med ett antal uppställda kriterier. I de fallen avtalen
berör enskilt program har dialog tagits med berörd programledning och vicerektor
har beretts möjlighet attyltra sig kring forslaget. Hon informerar ahtberedande
instanser foreslår att inte forlänga ett antal Erasmus*avtal efter programperiodens
slut 2021. Om inget annat anges gäller avtalen for civilingenjörsutbildningama.
Motiveringen till lorslaget att inte florlänga aktuella Erasmus*avtal är obefintlig
mobilitet eller stor obalans mellan in-och utresande mobilitet där LTH:s studenter
inte nyttjar avtalen. Avtalen används således ej i tillräcklig utsträckning och har så

inte gjorts på flera år.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att rekommendera LTH:s rektor att besluta att inte
forlänga ett antal Erasmus*avtal efter programperiodens slut 2021 i enlighet med
inkommet forslag.

BESLUT START PROJEKT ÖVBRSYN AV TILLGODORÄKNANDEPROCESSEN
FÖR TILLGODORÄKNANDE AV UTLANDSSTUDIER
Dnr STYR 201911497
Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ 190

Carolina uppger att studenter som genomgått högskoleutbildning med godkänt resultat
eller annan utbildning under vissa forutsättningar har rätt att få sin utbildning prövad for
tillgodoräknande. Tillgodoräknanden kan ske av hel kurs eller modul inom kurs ex-
empelvis efter utbytesstudier. Tillgodoräknanden av kurs och utbildning bereds idag vid
LTH av programplanerare och beslut fattas formellt av programledare .Ett tillgodo-
räknande innebär att studenten enligt universitetets bedömning har i huwdsak
motsvarande kunskaper och fiirdigheter som den tillgodoräknade kursen forväntas leda
till och därfor inte behöver läsas fiir examen.

Hon uppger också att tillgodoräknanden uppfattas ta stor del av arbetstiden for både
programledare och handläggare. Framforallt uppfattas att tillgodoräknanden kopplade till
utbytesstudier generera mycket arbete.
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Förslaget är därftir att LG GU ska besluta om att utse en arbetsgrupp samt att ge denna i
uppdrag att se över tillgodoräknandeprocessen für tillgodoräknande av utlandsstudier.

Diskussion.

TLTH ska utse en studeranderepresentant och återkomma med fÌirslag. Carina
foreslår att Johan Hugosson ska ingå som programplanere for F och forslag
inkommer att även Cecilia Hollingby ska ingå som programplanerare for M. Det
ska också beaktas att arkitekt. och industridesingprogrammet arbetar på ett annat

sätt. Carolina ska stämma av med programledare Johan Reimer om han skulle vara
intresserad.

Beslut: LG GU beslutar att utse en arbetsgrupp och ger denna i uppdrag att se

över tillgodoräknandeprocessen for tillgodoräknande av utlandsstudier i enlighet med
inkommet forslag. Redovisning ske på LG GU i december 2019.
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Justeras

Björn informerade vid tidigare möte att Torgny Roxå på CEE haft en workshop für
samtliga lärare i E-huset vilken nu har utvärderats. Det var en kurs fijr att belysa
utanfürskap och gruppsykologi mm. Björn uppger att ett 60-tal lärare gick utbildningen
och att tvânyautbildningar planeras i november. Utvärderingen visade att workshopen
mottogs tämligen väl och feedbacken var mycket positiv. Han vill flagga fijr alla andraatt
den här utbildningen finns och att det finns en efterfrågan. Björn uppger att målsättningen
är att alla som har en lärandefunktion ska gå den här utbildningen.
Annika ska ta med sig detta till Prefektrådet och informera.

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

'çi.s--* Gey'¡@eÐ^¡l\fi\A
Katarina Celander-Ohrström

Pu:t¡o !,h^,esa
Philip Johansson


