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N rirv ar ande I e d am öt er :
Kristofer Modig, områdesansvarig, ordftirande
Björn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Katja Eftring, stud.rep
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Marcus Thern, områdesansvarig
Siri Lidmark, stud.rep

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

Ständigt adiungerade:
Elin Stenson,ekonom t o m $ 198
Björn Regnell $ 199
Ebba Ruhe $ 200

Ovriga ncirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet

Frånvarande:
Annika Mårtensson
Martin Tunér, vicerektor flor internationella frågor
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Christina Äkerman, avdelningschef kvalitetsstöd

$ 1e3 Kristofer Modig är under Annikas Mårtenssons frånvaro ordforande. Kristofer
öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

$ 194 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Siri Lidmark att tillsammans med ordforanden justera

dagens protokoll.

$ 19s FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
- Björn uppger att han har en punkt under övrigt och likaså Kristofer.
- Klas vill ta upp en punkt under information.
- Studentema framfor en önskan att det av punkterna i kallelsen ska framgå om det
är en diskussions-, informations- eller beslutspunkt.
- Carina uppger att när hon läser $ 186 "Kvalitetsfrågor - Information och
diskussion" och att om man diskuterar en parts ansvar, möjligheter (att göra eller
fånga upp saker) osv, så behöver man nog i något skede lägga den partens
uppgifter jämte andra parters, så att man ser att det inte finns oklarheter i
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gränsytorna, eller att vissa saker missas helt, eller att man har lagt en uppgift på

någon som enklare och naturligare ligger hos någon annan.
- Carina framfor en önskan att få ut presentationer innan mötet så nämnden kan
forbereda sig på det som ska diskuteras och inte att de skickas ut efter mötet.
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Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$196 FÖREGÅENDESAMMANTRÁDESPROTOKOLL(2019-09-19)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

$ 1e7

$ 1e8

$ 199

INFORMATION/MEDDELANDE
Klas informerar att han varit i Nonköping på ett nationellt möte om
järnvägsutbildningar och att han tyckte att det kom fram bra information och att det

finns ett stort behov avjärnvägsutbildning.

Kristofer berättar att han igår träffade representanter från alla studieråd angående

tilläggmeriter. Kristofer uppger att M-fak har ett specifikt diplom de skriver när
studenter har engagerat sig i internationell verksamhet (Certificate of International
Merits) och att ett intyg om detta skrivs in som bilaga i examensbeviset (Diploma
supplement). Detta ärbra att ha med sig och kunna visa upp när man söker arbete

efter avslutade studier. Han ska undersöka och se om han kan komma med ett
forslag om detta på LTH. Han uppger att han tror att det vore mer användbaft ãn aft
ha tilläggsmeriter.

INFORMATION OM EKONOMI OCH BUDGETBESLUT
Föredragande: Elin Stenson Bilaga $ 198

Elin ger en presentation och genomgång av preliminär budget GU 2020. Hon
uppger att det har tillkommit en ny resurstilldelning sedan presentationen gjordes

och att tilldelningen nu ligger på sammanlagt 604 miljoner kronor, varav till-
delning från LU uppgår till 580 miljoenr kronor och25 miljoner kronor från
avgiftsbetalande studenter.

Diskussion.

På nämndens begäran ska Elin skicka ut hela den stora excelfilen.

DIGITALISERING
Föredragande:Bj örn Regnell

Björn ger en uppdatering av vad som hänt inom hans digitaliseringsuppdrag sedan

han sist var i LG GU i våras.

Björn önskar vidare att LG GU funderar över floljande punkter:
- Hur kan vi skapa rum for strategisk fornyelse?
- Hur kan vi skapa forutsättningar for gränsöverskridande internsamverkan?

Exempel: Projektkurs på avancerad nivå där teknologer från olika program och

lärare från olika områden samverkar i domänspecifik systemutveckling
- Hur organiserar vi arbetet med flordjupat underlag till vår digitaliseringsstrategi?

Björn uppger att det är viktigt att det finns en balans mellan forvaltning och

strategiskt flornyelse/nytt. Han skulle också vilja ha en kontinuerlig utvärdering om
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hur studenterna upplever digitaliseringen och att man kanske skulle kunna lägga in
en fråga om det till CEQ.

Diskussion främst om nästa steg som Björn tänkt är atlta fram ett fordjupat
remissunderlag och bjuda in verksamheten att delta - exempel på domänspecifik

digitalisering inom områdena.

LG GU tycker det vore bra om remissunderlager kunde inehålla en domänspecifik

plattform och att det bör vara en grupp bestående av forskare och lärare som kan

detta och som jobbar med det. Det behöver inte vara programledningarna som ska ta

fram detta. De kan istället komma in längre fram i processen flor att ge input. Det är

viktigt att fä fram "Vad är innebörden av digitalisering i de olika programmen".

Man kan även ta hjälp av Samverkansråden.

Björn avser att be Viktor och Annika om ett uppdrag att sätta ihop en grupp som ska

jobba med att ta fram ett fordjupat remissunderlag. Björn kommer att maila de

områdesansvariga for att få in mer input. Carina undrar om gruppen bara ska bestå

av 5-6 personer hur ska dessa som ha en sådan bredd att de kan vara ämnesspecifka

på alla program.

Björn ska skicka ut dagens powerpointpresentation samt sammanställningen av de

kommentarer som skickades in till honom i våras.

Philip ska på en konferens i Barcelona avseende digitalisering och han undtar om
Björn har något som han skulle vilja skicka med. Björn råder honom att kontakta
Sandra Nilsson och Anna Axelsson på Genombrottet.

MOOCARNA I AKADEMISKT SKRIVANDE
Föredragande: Ebba Ruhe Bilaga $ 187

Ebba ger en presentation av moccarna i akademiskt skrivande - de öppna
nätbaserade kurserna "Akademiskt skrivande" och "Writing in English at

University", som har utvecklats, efter beslut i Utbildningsnämnden, lor att stärka
det akademiska skrivandet vid Lunds universitet. Den främsta anledningen till att ta

upp moocarna i akademisk skrivande är deras potential, både for att höja kvaliteten
på uppsatser och flor att underlätta arbetet for studenternas handledare. De utgör ett

hjâlpmedel när studenter ffir svårigheter i just det akademiska skrivandet, mer än de

ämnesmässiga bitarna.

Hon har vidare ett par frågor till LG GU som hon vill att LG GU funderar över:
- Hur skulle moocarna i akademiskt skrivande kunna komma till användning på

LTH?
- Hur når man bäst ut med information om dem på fakulteten flor att nå berörda
parter?

Diskussion om bl. a. om var man kan lägga in information om moccarna, t ex ha

det som en punkf under introduktionsveckan eller lägga in informationen/några
slides om detta i utbildningarna under åren i samband med när studenterna ändå Ër
information om källkritik mm.

Katja påpekar att LTH borde bli bättre på att sprida information om moccarna och
då kan studenterna själva välja om de vill utnyttja moccarna eller inte.
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ANHÅLLAN TILL LG GU OM ATT FÅ ENNNE EXAMINATION FÖR
KURSEN PROGRAMVARUUTVECKLING - METODIK ETSAO2 vt2020
Föredragande: Kristofer Modig Bilaga g 188

Tas upp fore $ 199

Kristofer informerar om att institutionen für Datavetskap har inkommit med en
anhållan om att få ändra examination for kursen Programvaruutveckling - metodik
ETSAO2 vt2020. Han informerar vidare om institutionen begär att delmoment
Tentamen i kursen ETSAO2 Programvaruutveckling - metodik som ges i VT2 ska
utgå redan från vårterminen2020. Ändringen har redan i samråd med berörda
programledningar och studentrepresentanter foreslagits i kursutbudet 202012021
men institutionen önskar att ändringen också genomfors redan från vëxen2020.
Institutionen uppger att de lärartimmar som frigörs ska användas till de återstående
delmoment Projekt och Laborationer. Lärartiden lor studenterna behöver ökas och
genom att flytta resurser från tentarättning till laborationer och projekthandledning
kommer kursen att avsevärt forbättras.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar altändra examination for kursen
Programvaruutveckling - metodik ETSAO2 vt2020 i enlighet med inkommet
ftirslag.

OVRIGT
- Björn påpekar atlnär nu C programmet ska ryckas upp med rötterna och göras om
uppstår frägan om hur man ser på kompensation for det extra arbete som detta medfor.
Programledamafär lite extra for de har en viss tilldelning att röra sig med men vad gäller
for de övriga som sitter med i arbetsgruppen?

Diskussion bl a om att programledningen kan använda kvalitetsmedel till den här typen
av utvecklingsprojekt. Kristofer påpekar att institutionen och programledningen kan
ansöka om att få extra tilldelning.

- Björn tar också upp att han igâr hade möte med sina programledningar och då tog upp
att LG GU vid foregående möte beslutat att det ska skapas en funktionsadress per
programledare under forutsättningar att de tre omårdesansvariga som var frånvarande
ansåg att det är ok. Han uppger att programledningama inte forstod vitsen/behovet av att
ha en funktionsadress per programledare och även undrade om man ska spara all
mailkonversation. Om inte, vad är det i mailen som ska sparas?

Diskussion.

Nämnden anser att man ska vänta med att skapa en funktionsadress per programledare
tills man vet och ser hur intranätet kommer att fungera.
- Kristofer informerar att det har florekommit en mailväxling angående en fråga som är
foreslagen att läggas till i studenternas psykosocila enkät och där det uppstått ett
"problem" som Bodil vill ha hjälp med att besluta om.

Den fråga som är foreslagen att läggas till enkäten är en fuâga om respondenten är
svensk medborgare, EU/EEA-medborgare eller icke EU/EEA-medborgare. Syftet
med frågan är alL det kan vara av intresse att se om dessa gruppers mående och
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upplevelser skiljer sig från andra studenters. Gruppen studenter som betalar

avgifter och måste söka om uppehållstillstånd, lever dessutom ofta med en annan

press än de som inte har dessa krav på sig. Kristofer uppger också att denna fråga

inte diskuterats i studiesociala rådet.

ID har programmet reagerat på frågan och vill inte ha den med vad gäller deras

studenter men om inte alla masterstudenter svarar på frågan så tappar den sitt syfte.

Inget annat masterprogram har reageratpå frågan. Bodil önskar att LG GU fattar
beslut om denna fråga ska vara med på enkäten eller inte.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att Annika ska få bakgrundsinformation till ovanstående

ärende och att hon sedan får ta ställning till och besluta om loreslagen fråga ska läggas in i
studenternas psykosociala enkät eller inte.

SAMMANTNANBT AVSLUTAS
Ordforande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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