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Nämnden utser Philip att tillsammans med ordforanden justera dagens

Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut:
protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FöREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2019 -t | -r 4)

Beslut: Protokollet läggs ad acta.
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$ 240 TNFORMATTON/MEDDELANDE

a) Informationfrån Kvalitetsdialog - LU
Föredragande: Annika Mårtensson

b) Informationfrån UN-LU
Föredragande: Annika Mårtensson

c) Information om internat - Chalmers
Föredragande: Kristofer Modig

Annika informerar att det genomlorts en kvalitetsdialog med LU:s ledning.
Mötet behandlade utbildning (både grund- och forskarutbildning). Dels
behandlades kvalitetsarbetet på ett övergripande plan, dels handlade det om
visioner och riktning på arbetet infiir framtiden.
UKÄ kommer att genomftira en granskning av LUs kvalitetssystem under
2020 och inlor denna granskning kommer det att vara start-möten i mitten av
januari. Philip ska kolla med LUS att de är inbjudna.

Annika informerar från UN-LU om att nämnden bl.a hade uppe:

- Studentbarometerns resultat och att man hade identifierat en del punkter ur
denna som man har arbetat vidare med. En grupp ur UN har gjort en

sammanställning och plockat ut vad de hade sett i barometern. Man vill nu
att fakulteterna säkerställer vissa av de sakerþroblem som de sett i
barometern. Carolina och Annika ska sätta sig ned och gå igenom detta och
sedan återkomma till LG GU.

- LUs ledning efterlyser information om vad som händer på

utbildningssidan. De önskar att universitetet ska gå ut mer till omgivande
samhälle och informera om vad som händer relaterat till utbildning. Något
som skulle vara intressant for många, vaÍa något nytt och vara något
ovanligt.

- Projekt for validering av reell kompetens. Ansvarig for projektet är Lena
Örnberg. Carolina uppger att hon har pratat med Peter Gustafsson och att
han ska träffaLena..

- Annika foranmälde LTH:s nya masterprogram - Master i hållbar energi och
LTH:s nya program Kandidatutbildning i livsmedelsteknik.

Kristofer informerar att han har varit i kontakt med Chalmers om de kunde

tänka sig ta emot LG GU fijr att informera om Tracks-projektet. De var
mycket positivt inställda. De undrade om LG GU är intresserade av att göra

besöket till ett "GRU-ledning Chalmers - GRU-ledning LTH -möte"?

Halvdag 1 skulle kunna ägnas åt Tracks, lärandemiljö, blended learning och
digitalisering medan halvdag 2 skulle Chalmers och LTH:s
grundutbildningsledningsgrupper kunna prata om gemensamma frågor och
kanske specifika frågor floreslagna av respektive ledningsgrupp?
Han påpekar att det vore bra om Björn Regnell också skulle ha möjlighet att
delta.

LG GU ska foreslå möjliga datum. Vore bra aftlàgga internatet efter påsk.
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OA tycker det vore lämpligt attlàgga internatet när det är tenta och
inläsningsvecka for studenterna. Det ligger en omtentaperiod efter påsk som
vore lämplig. Philip påpekar att det inte är så bra for studenterna om det

ligger under omtentaveckan eftersom Sveriges ftirenade studentkårer
samtidigt har fullmäktige.

Katarina ska skicka ut en Doodle med ftirslag på tider till LG GU och Björn
Regnell.

d) Information avseende vår mötesstruktur lcring CEQ och
öv e r e n s ko mme I s e s amt al
Föredragande: Christina Äkerman

Christina uppger att vid LG GU:s möte 190905 under punkten
"awapportering från "Överenskommelseprocessen" (idag benämnt
Dialogmöten) fick hon i uppdrag att utreda hur CEQ-mötena ska organiseras
i framtiden. Ett uppdrag se över en studie av dessa möten. Hon informerat aTt

hon har tänkt att skicka ut en enkät om mötesstrukturer på LTH, exempelvis
CEQ och överenskommelsesamtal, på uppdrag av LG GU. Den ska skickas
ut till de lärare som är inlagda i CEQ-systemet, studierektorer och program-
ledare. Efter diskussion med TLTH kommer den även att skickas ut till
studieråden.

BESLUT OM "KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR AKADEMISK
MOTTAGNING"
Dnr STYR 201911847
Föredragande: A.sa K Nilsson Bilaga $ 241

Äsa foredrar forslag till beslut om Kommunikationsplan for akademisk mottagning.

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag till beslut om
Kommunikationsplan for akademisk mottagning.

BESLUT OM KURSUTBUDET AV FRISTÅENDE KURSER VID LTH FÖR
LASÄRET 2Ol21

Dnr U 20191484

Föredragande: Pia Jablonsky Bilagor $ 242

Pia informerar om utbud och antal platser for fristående kurser für läsäret20l2l

Hon informerar vidare om inkommet underlag till beslut om kursen TFRG45
Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi ftir sommaren 202I. LTH de senaste tre
läsåren har erdudit kursen TFRG45 Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi,
4 hp till utbytesstudenter från University Michigan som del av studenternas

utbytesperiod vid LTH under sommarmånaderna. Kursansvarig lärare Per
Warfvinge har signalerat att kursen är planerad att även ges sommaren202l.
Kursen är en externt finansierat s.k. study-abroad-kurs."

Pia uppger att kursen hamnar under utbud fristående kurser men att det inte
påverkar antalet hst.
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Carolina påpekar att denna sommarkurs möjliggör att LTH studenter kan åka till
och tas emot som utbytesstudenter till USA.

Diskussion.

Philip påpekar att det står ett fel i excel filen vid TFRD45 - 3 D - Modellering II
angående forslag antal hst. Det står 2,01 men det ska vara2,0.

Besht: LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag till beslut om
kursutbud av fristående kurser vid LTH läsåret 20/21 samt beslutar i enlighet med
inkommet underlag om kursen TFRG45 Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi
för sommaren202l.

BESLUT OM PROGRAMUTBUD VID LTH HT2O2O
Dnr U 20191585
Föredragande: Petter Lindquist Bilaga $ 243

Petter informerar om utbud for LTHs program HT 2020.

Han informerar vidare att från och med nästa höst vill kandidatptogrammet
trafikflygare ingå i detta utbud och eventuellt även livsmedel.

Diskussion.

Beslø: LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag till beslut om
programutbud vid LTH HT2020.

ADMINISTRATIVA SYSTEM - INFORMATION OM STATUS PÄ V,A.RA
ADMINISTRATIVA SYSTEM OCH HUR DE SKA UTVECKLAS
Föredragande: Karim Andersson

Hema Yella presenterar sig. Hon uppger att hon är systemforvaltare och jobbar på

avdelningen Kvalitetsstöd, LTH.

Karim informerar om status på LTH:s system och fürvaltningen av dem -
uppfloljning 2019 och infor 2020.

Kristofer uppger att han fortfarande är bekymrad över tentamensanmälan. Det är

fortfarande många som anmäler sig men inte kommer till tentamen eller så kommer
fler än som har anmält sig. Han uppger att han skulle vilja ha någon form av
kontrollsystem när studenterna anländer till tentamenslokalen.

Diskussion.

Carolina uppger att det pågår ett större projekt på LU avseende tentamina.
Annika uppger att det hon tycker hela arbetet kring de administrativa systemen ser
bra ut och att de har gjort ett mycket bra jobb på Kvalitetsstöd och att de ska

fortsätta jobba så. Hon uppger också att LG GU kan lämna ytterligare synpunkter
om de har det, utöver de som har framkommit under diskussionen, och som Karim
kan ta med sig i sitt fortsatta arbete.

BESLUT: RIKTLINJER FÖR ATT LÄSA KURS UTANFÖR EGET
MASTERPROGRAM
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Dnr U 20191343
Föredragande: Å.sa Nilsson Bilaga $ 245

Åsa informerar om forslag till beslut avseende "Riktlinjer for att läsa kurs utanftir
eget masterprogram". Hon uppger att forslaget har varit på remiss hos program-
planerare och masterforståndare och är även avstämd med chefen for Utbildnings-
enheten samt chefen for Programservice.

Diskussion.

Martin undrar hur Chalmers och KTH hanterar den här frågan att läsa kurs utanfor
det egna masterprogrammet.

Annika uppger att då det fortfarande finns behov av att klargöra ytterligare frågor i
både dokument och forslag till riktlinjer så får Carolina, Lykke och Äsa tillbaka
bollen for vidare utredning.

Beslø: LG GU beslutar att bordlägga ärendet och Carolina får ansvaret ftir
vidare handläggning.

PRTNCIPER AVSEENDE STUDIERESOR OCH FINANSIERING AV DESSA,
ARBETSGRUPP
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina uppgü att de har identifierat att på vissa program anordnas det studieresor
som är väldigt kostsamma, både att resorna går långt bort och att de varar under
lång period. Hon undrar hur studenterna kan finansiera dessa.

Carolina uppgq vidare att hon önskar att LG GU ska besluta om ett uppdrag att se

över principerna avseende studieresor och finansiering av dessa samt besluta
tillsätta en arbetsgrupp for uppdraget.

Diskussion.

Klas uppger att han önskar att Emma Nilsson ska ingå i arbetsgruppen som
representant lor A.

I arbetsgruppen bör även ingå en ekonom och TLTH ska inkomma med forslag på
en studeranderepresentant.

Beshn: LG GU beslutar att Carolina får i uppdrag att formulera ett uppdrag
om att se över principerna avseende studieresor och finansiering av dessa samt
forslag på arbetsgrupp.

NOMTNERING TILL "BEDÖMARGRUPPEN FÖR PROGRAMUT-
VÄRDERING"
STYR 20t91r946
Föredragande: Christina ,Å,kerman Bilaga $ 247
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Christina informerar att mandatperioden för nuvarande bedömargrupp går ut i mars
2020 ochredovisar fürslag på inbjudan till nominering till bedömargruppen flor
programutvärdering samt tidplan.

Diskussion.

Beshn: LG GU beslutar i enlighet med inkommet forslag till inbjudan till
nominering till bedömargruppen for programutvärdering.

övnrcr

SAMMANTNÄNBT AVSLUTAS
Ordftirande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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