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Verksamhetsplan för LTH 2017 
 
Vid LTH sammanställer LGGU, FN och FUN egna verksamhetsplaner (VP) 

för respektive ansvarsområden. Dessa dokument ses som underlag för denna 

verksamhetsplan och kommer inte att upprepas häri. I denna 

verksamhetsplan vill vi identifiera de viktigaste övergripande frågorna vi ser 

ett behov av att jobba med såväl långsiktigt som under 2017.  

 

Verksamhetsplanen har LTHs och LUs strategiskaplaner som utgångspunkt 

och kommer till stor del att använda de i LTHs strategiska plan förslagna 

utvecklingsprojekt. Ett antal initiala sådana kommer att redovisas i en 

separat lista. Dessa skall på intet sett ses som en uttömmande eller slutgiltig 

lista utan snarare som ett första försök att arbeta med detta instrument.  

 

Denna plan är uppdelad i olika stycken som är tänkta att representera olika 

frågeställning.  

 

Organisation och ledning 

I maj 2016 sjösattes LTHs nya organisation. Organisationen börjar hitta sina 

former även om allt ännu inte har landat men det är något vi jobbar med, se 

VP för respektive nämnder. 

Dock har vi fortfarande ett förändringsarbete kvar inom 

kansliorganisationen för att anpassa denna till den nya strukturen. Det är till 

exempel att införa det processorienterad arbetssätt som tagits fram inom 

kansliet. Exempel på åtgärder som skall genomföras under 2017 är: 

 Omstrukturering av den administrativa delen av utbildnings-

organisationen för att bättre stödja verksamheten och skapa en bättre 

samordning för att kvalitetssäkra och effektivisera, gäller både GU 

och FU. 

 Ökat administrativt stöd till forskningsorganisationen där 

diskussioner förs med avdelningen för Samverkan vid FSI. 

 Ökat administrativt stöd för samverkan. 

 Det är mycket diskussion just nu om högskolornas 

myndighetskapital. Denna fråga har nu kommit i ett skarpt läge och 

måste adresseras på alla nivåer under hösten 2017. 
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Rekrytering och karriärplanering 

Under de gångna åren har vi sett över många processer vad det gäller till 

exempel befordran till professor och Docent ansökningar. Vi är nu i 

processen att även se över våra karriärvägar för att göra dessa tydligare för 

speciellt yngre forskare. 

Vi har också identifierat att LTH till mycket stor del internrekryterar, tex 

vad det gäller Biträdande Universitetslektorer (BUL). Vi ser även den sneda 

könsbalans som råder inom många delar av LTHs verksamheter. 

Vi genomför och planerar därför ett antal åtgärder för att motverka dessa 

saker. Vissa genomförs inom ramen för utvecklingsprojekt: 

 Ett dokument för tydligare karriärvägar inom LTH är under 

framtagande med fokus på yngre forskare. 

 En BUL skola planeras för att hjälpa yngre forskare i sin 

karriärplanering. 

 Ett program för att rekrytera BULar av underrepresenterat kön 

planeras att dras igång under hösten med central finansiering. Fullt 

utbyggt planerar vi för 16 BULar. 

 Anställning av BULar lyfts till Rekryteringsnämnden. 

 Startbidraget för rekryterade professorer höjs till 5M (idag 2M), 

7.5M om av underrepresenterat kön. 

 Tydligare karriärvägar behöver också etableras för TA-personal och 

könsobalansen behöver åtgärdas. 

 

Synlighet och Samverkan 

 

LTH behöver skapa en större synlighet för den verksamhet som bedrivs, 

både externt mot företag, andra lärosäten, politiker, myndigheter, 

allmänheten, etc och internt för att skapa förutsättningar för nya samarbeten 

och projekt. 

 

 Skapa synlighet för hur vi jobbar mot de stora samhällsutmaningarna 

och ha detta som en ingång till LTHs verksamheter. Pilotprojekt är 

på gång som kommer att ersätta våra forskningsportaler. 

 Utveckla våra Näringslivskontakter än mer, tex näringslivsrådet och 

samverkansgrupper inom GU. Utveckla konceptet Science & 

Innovations Talks och ta det till fler företag. 

 Utveckla vår uppdragsutbildning, diskussioner förs med både LUCE 

och EFL. 

 Under internationalisering har vi ökat vår verksamhet inom 

CESAER och detta kommer att fortsätta under 2017. 

 Finna vägar för hur vi kan dra nytta av våra alumner mer än vi gör 

idag. 



 

Campus utveckling och SVS 

 

LTHs campus behöver utvecklas, speciellt med tanke på spårvägen som 

byggs och som kommer att förändra området kring speciellt Kårhuset. 

Invigningen av MAXIV 2016 och ESS 2019 och etableringen av Science 

Village Scandinavia skapar nya möjligheter och utmaningar för LTH och 

LU. 

 

Vidare pågår en ständig översyn och renovering av LTHs lokaler. 

 

 En spårvägsstation ”bakom” Kårhuset gör att denna byggnad och 

omgivning måste omstruktureras. Detta arbete måste inledas under 

hösten. Detta ger också en möjlighet att samla kansliverksamheten. 

 Fortsatt diskussion om Hållbart Campus projektet och rening av sjön 

Sjön pågår. 

 Etableringen av SVS ger LU och LTH stora möjligheter men också 

utmaningar. En arbetsgrupp finns vid LU som jobbar med vision och 

planering för LUs verksamhet vid SVS. En delrapport skall avges på 

Rektors Ledningsråd den 22 juni och en slutrapport i december 

2017. Arbetsgruppen leds av Rektor LTH. 

 Nästa planerade renovering är M-huset. Planering pågår. 
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Verksamhetsplan för FN 2017 
 
Denna verksamhetsplan fastställdes av LTHs forskningsnämnd vid dess 

möte 1 mars 2017. 

 

Enligt den nya arbetsordningen (Dnr STYR 2016/558) ska en verksamhets-

plan upprättas årligen för forskningsnämnden (FN). 

 

I planen ska listas de uppgifter som FN prioriterar under kommande 

budgetår och bör även innehålla en mer långsiktig och skissartad plan för 

det egna arbetet under de närmast kommande åren. Verksamhetsplanen ska 

ligga i linje med de uppdrag som FN tilldelats i arbetsordningen och bidra 

till förverkligandet av både LUs och LTHs strategiska planer.  

 

Verksamhetsplanen omfattar såväl forskning som samverkan och 

innovation. Samverkan är inte en separat uppgift, utan en integrerad del i 

forskning och utbildning som bidrar till stärkt kvalitet och relevans 

(nyttiggörande). 
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Arbetsuppgifter LTH FN under 2017 
 

FNs övergripande mål är att bidra till att förverkliga LTHs och LUs nya 

strategier, i synnerhet de delar som berör forskning, samverkan, innovation, 

ledning och organisation. De mål som definieras i LTHs strategiska plan 

upprepas inte här, men är styrande för de utvecklingsprojekt som ska initieras 

av FN.  

 

Under 2017 kommer FN att arbeta med följande uppgifter:  

 

 Prio 1 - Initiera (jan-mars) och driva (mars-dec) utvecklingsprojekt inom 

LTH som berör forskning, samverkan och innovation i syfte att förverkliga 

LTHs nya strategiska plan. 

 Prio 1 - Göra en översyn (jan-juni) av LTHs modell för fördelning av 

fakultetens medel för forskning. 

 Göra en översyn av strukturen för LTHs institutioner och avdelningar 

(jan-dec).  

 Prio 1 - Följa upp konsekvenserna för LTH av forskningsproposition och 

höstbudget (jan-dec). 

 Prio 1 - Fastställa arbetsuppgifter och roll i forskningsorganisationen för 

en central forskningskoordinator (CFK) för LTH. 

 Utveckla samspelet mellan FN och FUN i den nya organisationen (jan-

dec). 

 Fastställa principerna för LTH-interna hanteringsordningar för 

ansökningar i samband med större utlysningar och vilket stöd forskarna 

ska få i ansökningsarbetet. 

 Initiera aktiviteter som syftar till att LTHs forskare på ett optimalt sätt 

drar nytta av de stora forskningsinfrastrukturerna Max IV och ESS samt 

bidra till att underlätta gränssnittet mellan näringsliv och anläggningarna 

(jan-dec). 

 Prio 1 - Fastställa utformning och omfattning av ett 

karriärutvecklingsprogram (tenure track, BUL) för lärare/forskare av 

underrepresenterat kön vid LTH (jan-maj). 

 Ta fram förslag för tydliga karriärvägar vid LTH (jan-dec). 

 Utveckla näringslivsrådet på LTH och LTHs nätverk i näringslivet och 

omgivande samhälle (jan-dec). 

 Ta fram modell för uppdragsutbildning, och öka LTHs synlighet i 

uppdragsutbildning (jan-dec). 

 Ta fram förslag för forskarskolor vid LTH (jan-dec). 
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Årligen och regelbundet återkommande uppgifter för FN: 

 

 Fastställa tilldelningen av LTHs strategiska medel baserat på de 

äskanden som inkommit från institutionerna i samband med 

budgetprocessen inför 2018 (sept-nov). 

 Fastställa tilldelningen för 2018 av de av LTH utlysta 

infrastrukturmedlen, i samarbete med N-fakultet (aug-okt). 

 Hantera urvalet av LTHs hedersdoktorer 2018 (maj-okt). 

 Hantera urvalet av ansökningar från forskare vid LTH till Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse – anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig 

potential – inför ansökningsdagen i februari 2018 (maj-okt). 

 Hantera urvalet av LTHs kandidater till Wallenberg Academy Fellows 

inför 2018 (maj-okt). 

 Hantera nomineringar till olika priser och stipendier (jan-dec). 

 Bistå vicerektor för forskning i prioriteringen av inkomna ansökningar 

gällande de av LU utlysta infrastrukturmedlen för 2018 (behandlas av 

LUs forskningsnämnd) (maj-okt). 

 

 

Löpande uppgifter för FN: 

 

 Hantera och stödja LTHs medverkan i olika EIT KIC (Climate-KIC, 

Raw Materials KIC)  

 Hantera lokala fakultetsövergripande forskningsinfrastrukturer.  

 Hantera remisser inkomna till LTH som ligger inom FNs 

ansvarsområden. 

 Föra en kontinuerlig dialog med LTHs kommunikationsavdelning hur 

LTHs forskning ska synliggöras. 

 Bidra till att LUCRIS utvecklas till ett viktigt verktyg för 

forskningsinitiering och forskningskommunikation. 

 Delta aktivt i CESAERs arbete (gemensamma europeiska strategier, 

lobbying med mera). 

 Bevaka LTHs arbete med att förbereda en flytt av verksamheter till 

Science Village Scandinavia. 

 Bevaka arbetet som syftar till att stärka samverkan och tydliggöra 

kontaktytorna mellan näringslivet och LTHs forskning. 

 Bevaka arbetet som syftar till ökad innovation och entreprenörskap 

bland studenter och forskare på LTH. 

 Bevaka arbetet i LTHs biblioteksnämnd och LUs biblioteksstyrelse i de 

delar som berör forskning (e-media, datahanteringsplaner med mera). 

 Bevaka Vetenskapsrådets cykliska process för nationella och 

internationella forskningsinfrastrukturer. 
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Långsiktig plan för FNs arbete under de närmast kommande åren 

 

Under 2017 förväntas att FN och FUN att ha hittat sina arbetsformer och 

hur de samverkar sinsemellan. Den största och övergripande uppgiften för 

FN under de kommande åren kommer att vara att bidra till att förverkliga 

LTHs nya strategiska plan. Även LUs strategiska plan och de 

förtydliganden som bifogas denna plan (digitalisering, hållbar utveckling, 

MaxIV/ESS, samverkan, med flera) kommer att vara styrande för FNs 

arbete. 

 

FN ska ta initiativ till de arbetsgrupper som ska bildas för att driva olika 

utvecklingsprojekt med utgångspunkt från de mål som definieras i den 

strategiska planen. En prioritering är nödvändig och en tidsplan kommer att 

krävas för i vilken ordning de olika målen ska behandlas. Detta arbete 

kommer säkerligen att pågå under ett antal år framöver. 

 

FN förväntas också bidra till en översyn av LTHs fördelningsmodell för 

forskningsmedel och hur LTHs institutioner, avdelningar och 

forskargrupper är organiserade. Både fördelningsmodellen och 

institutionsindelningen har varit mer eller mindre konstanta under flera 

rektorsperioder. En översyn är påkallad för att belysa hur fördelningsmodell 

och institutionsindelning är i samklang med LTHs nya strategiska plan. Ett 

sådant arbete avslutas troligtvis inte under 2017. Eventuella förändringar 

kräver förankring i verksamheten och beslutas i styrelsen LTH. 

 

De portaler som för närvarande för stöd av LTH kommer även de på sikt att 

omformas för att styra mot målen i LTHs nya strategiska plan. Detta arbete 

påbörjas 2017 men kommer troligtvis att fortlöpa även påföljande år. 

 

De nya krav som ställs på LTH i den strategiska planen och från 

statsmakternas och forskningsfinansiärernas sida kommer att kräva en 

förstärkning av den stödverksamhet som LTH erbjuder centralt. Kansliet 

kommer att behöva utveckla sin förmåga att ge administrativt stöd för 

forskning, samverkan och innovation. Ett första steg är att fastställa vilka 

arbetsuppgifter och vilken roll i forskningsorganisationen en central 

forskningskoordinator för LTH skall ha. Eventuellt kan därefter ytterligare 

förstärkningar föreslås. 

 

En särskild utmaning framöver blir hur LTH och LTHs forskare ska kunna 

dra nytta av de stora forskningsinfrastrukturerna Max IV och ESS. Det är 

hög tid att LTH initierar aktiviteter som syftar till att på ett optimalt sätt drar 

nytta av dessa anläggningar. LINXS är ett LU-övergripande initiativ för att 

stimulera våra forskare att använda Max IV och ESS och bör utnyttjas 

maximalt. Det är uppenbart att ett framtida engagemang även kommer att 

kräva en flytt av delar av LTHs verksamhet till Science Village 

Scandinavia. Närmast i tid för en flytt ligger Lund Nano Lab och LUNARC. 

Detta arbete måste naturligtvis vara långsiktigt. 
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Även andra forskningsinfrastrukturer är av yttersta vikt för LTHs forskning. 

Behoven är mycket stora och svåra att täcka med nuvarande fakultetsmedel. 

De stora anläggningarna behöver stöd i lokal infrastruktur (nCHREM, 4D-

tomografen, LP3, CEBMMS, med flera). Samordningen och prioriteringen 

av dessa måste fortgå kontinuerligt både inom LTH och med övriga LU. 

 

Nationell infrastruktur är numera underkastad en 2-års cyklisk process 

under ledning av Vetenskapsrådet. Även här överstiger de av 

forskarsamhället definierade behoven vida tillgången på statliga medel för 

nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Ett tålmodigt och 

långsiktigt arbete krävs för att uppnå resultat. 
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Verksamhetsplan för Forskarutbildningsnämnden 2017 - 2018  
 
Verksamhetsplan för Forskarutbildningsnämnden (FUN) gäller för 2017-2018. 
Enligt den nya arbetsordningen (Dnr STYR 2016/558) har 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) det övergripande ansvaret för 
forskarutbildningen, inkl. kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål 
satta av LTHs styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bl.a. 
gemensamma forskarutbildningsfrågor och kvalitetshöjande åtgärder. Vid 
utformningen av verksamhetsplan har Forskarutbildningsnämnden valt att även 
relatera till LTHs strategiska plan:  
 
 
Verksamhetsplanen tar upp de områden som Forskarutbildningsnämnden har 
identifierat som prioriterade för perioden 2017-2018. Planen ska underlätta FUNs 
planering och uppföljning av väsentliga projekt. Den ska även underlätta för LTHs 
kanslis utbildningsorganisation att planera sin verksamhet.  
 
Planen är uppdelad i två delar: 
 
Pågående aktiviteter 

- Utvärdering av forskarutbildningsämnen – ämnen identifierade av UKÄ, 
täcker endast en mindre antal av ämnena. 

- Klargörande av FUNs inställning till jäv relaterade till tillsättning av 
betygsnämnder och opponenter inför disputation 

- Framtagande av praxis avseende plagiering i relation till avhandlingar 
- Klargörande av förutsättningar för dubbelexamen och gemensam examen 

inom forskarutbildningen. Arbetsgrupp tillsatt. 
- Följande punkter ska ses som förarbete inför fortsatt arbete inom FUN och 

vid institutionerna 
o Rutiner för att säkerställa avhandlingens kvalitet 
o Kriterier för ett forskarutbildningsämne – översyn av 

forskarutbildningsämnen 
o Redovisa och säkerställa att alla examensmål uppfylls i en 

forskarutbildning. 
 
Nya aktiviteter under perioden, följande punkter har diskuterats men är inte 
fastställda aktiviteter 

- Påverkar finansierings- och anställningsform hur doktoranden upplever sin 
forskarutbildning 

- Pedagogisk utveckling inom forskarutbildning 
- Forskarskolor på LTH  
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FUN kommer att diskutera denna 
senare i juni 
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- Genomgång av forskarutbildningsämnen – struktur på 
forskarutbildningsämnen, antal ämnen, kriterier för 
forskarutbildningsämne  

- Framtagande av kvalitetsramverk för forskarutbildningen  
- Utred behov om utbildningar för handledare  
- Klargöra rollfördelningen mellan FUN och institutionernas studierektorer 

 
 
 
Pågående aktiviteter 

Utvärdering av forskarutbildningsämnen  
Framtagande av material till utvärdering som genomförs av UKÄ. Genomförs 2017 
– 2020. Alla forskarutbildningsämnen kommer inte att utvärderas av UKÄ. I detta 
arbete har institutionerna vid LTH ett stort ansvar för framtagande av underlag. 
FUN granskar och godkänner rapporterna inför inlämnande till UKÄ. Denna punkt 
kopplar även väl till LTHs strategiska plan, punkt U2. 
 
Klargörande av FUNs inställning till jäv relaterat till tillsättning av 
betygsnämnder och opponenter inför disputation 
Vid beslut som forskarutbildningsledarna har ansvar för gällande sammansättning 
av betygsnämnder och opponenter så krävs det att man får information om 
eventuellt jäv. Det har visat sig att man har olika principer angående detta beroende 
på ämnesområde och kultur. FUN arbetar för att få en större samsyn avseende 
detta. I detta ingår diskussioner med studierektorerna vid institutionerna. 
 
Framtagande av praxis avseende plagiering i relation till avhandlingar 
Det har visat sig att plagiering behandlas något olika inom olika ämnesområden. 
För att tydliggöra vad som kan tolkas som plagiering, självplagiering och 
utnyttjande av tidigare arbete (eget eller exempelvis examensarbetares) har FUN 
arbetat med att ta fram förtydligande praxis-dokument. 
 
Klargörande av förutsättningar för dubbelexamen och gemensam examen inom 
forskarutbildningen.  
Arbetsgrupp tillsatt. Uppdrag till arbetsgruppen: 

- Klargöra förutsättningarna för dubbel och gemensam examen 
- Ge förslag på vilken policy LTH ska ha när det gäller dubbel och 

gemensam examen 
- Ge förslag på eventuella förändringar i LTHs regelverk för att kunna 

uppfylla policyn 
 
Följande punkter ska ses som förarbete inför fortsatt arbete inom FUN och vid 
institutionerna, kan utgöra grund för utvecklingsprojekt 

- Rutiner för att säkerställa avhandlingens kvalitet 
- Kriterier för ett forskarutbildningsämne – översyn av 

forskarutbildningsämnen 
- Redovisa och säkerställa att alla examensmål uppfylls i en 

forskarutbildning. 
 
 
Nya aktiviteter under perioden 
Påverkar finansierings- och anställningsform hur doktoranden upplever sin 
forskarutbildning 
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Det har diskuterats att undersöka hur doktorander med annan finansiering, speciellt 
stipendie- och industridoktorander, upplever sin forskarutbildning. En enkätstudie 
skulle kunna ge ett underlag till diskussionen om forskarutbildningsmiljön genom 
att ställa mer specifika frågor. Denna punkt kopplar även väl till LTHs strategiska 
plan, punkterna U2, O2 och O3. 
 
Pedagogisk utveckling inom forskarutbildning 
En extern, pedagogisk studie bör genomföras för att ute i verksamheter undersöka 
hur/vilka högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer kommer 
till användning i forskarutbildningen. Utfallet bör användas för att sprida exempel 
på sådana tillvägagångssätt samt för att identifiera behov av mer aktivt agerande 
från fakulteten. Denna punkt kopplar till LTHs strategiska plan, punkt S3 samt 
punkt U5 

 
Forskarskolor på LTH  
Inrätta forskarskolor på LTH, dessa ska utgöra någon form av plattformar för 
tvärdisciplinärt utbyte där de stora samhällsutmaningarna kan utgöra grunden för 
samverkan. En del av projektet skulle därmed vara att försöka identifiera en bra 
form för att skapa livliga och starka tvärdisciplinära samarbetsformer/plattformar. 
Koppling till strategisk plan punkterna F1 och F2. 
 
Genomgång av forskarutbildningsämnen – struktur på forskarutbildningsämnen, 
antal ämnen, kriterier för forskarutbildningsämne  
Vid LTH finns ett stort antal forskarutbildningsämnen av vilka en del har ett 
relativt litet antal doktorander (och även ett begränsat antal seniora forskare). Det 
har diskuterats hur man stärker upp doktorandernas forskarutbildningsmiljö och 
framför allt hur man undviker att den blir för liten. Det är viktigt att det finns ett 
bra kursutbud, seminarieverksamhet, utbyte med andra doktorander och seniora 
forskare, möjlighet att byta handledare vid behov etc. Detta kan motivera att 
ämnena klustras i någon form och förslag finns på hur detta skulle kunna göras. En 
fortsatt analys av förutsättningarna för detta behövs. Koppling till strategisk plan 
punkt F2 och O3. 
 
Framtagande av kvalitetsramverk för forskarutbildningen  
Universitet och högskolor kommer fortsättningsvis att ha ansvar för att genomföra 
eget kvalitetsutvärderingsarbete avseende utbildningar. Detta medför att FUN bör 
ta fram ett ramverk för kvalitetsarbetet avseende forskarutbildningen. Arbete har 
redan genomförts i FUNs regi genom arbetsgrupper inom FUN samt workshop 
med studierektorerna, men fortsatt arbete krävs. Strategisk plan punkt U2. Inom 
detta område finns förslag gällande:  

- Kreativitet och kritiskt tänkande i avhandlingen. Kan man utläsa hur väl 
kritiskt och kreativt tänkande går att utläsa från kapporna. Detta underlag 
skulle kunna ge kompletterande information till de 
betygsnämndsundersökningar som gjorts. 

- Utredning av de populärvetenskapliga sammanfattningarna (utformning 
och användning). Granska de populärvetenskapliga sammanfattningarna 
för att utreda hur populärvetenskapliga de är. 

- Förhandsgranskning. En arbetsgrupp föreslog införande av 
förhandsgranskning av avhandlingen där opponenten tar en roll.  

 
Utred behov om utbildningar för handledare 
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Diskussioner har förts om att stärka upp möjligheten för handledare att 
vidareutbilda sig och ett projekt skulle (baserat på t.ex. handledarundersökningen 
ovan) kunna utreda hur och förutsättningar för handledarnas kompetensutveckling 
 
Klargöra rollfördelningen mellan FUN och institutionernas studierektorer 
Det har visat sig att en del studierektorer har en önskan om att FUN ska stärka 
rollbeskrivningen för studierektorn. Behövs det uppmuntran/incitament för 
studierektorerna att ta ansvaret som den som ska anordna diskussioner inom 
institutionen där forskarutbildningen diskuteras? 
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Verksamhetsplan för Ledningsgrupp för grundutbildning 
verksamhetsår 2017 - 2018  
 
Verksamhetsplan för Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) gäller för 
verksamhetsåren 2017-2018. Enligt den nya arbetsordningen (Dnr STYR 
2016/558) har Ledningsgruppen för grundutbildning det övergripande ansvaret för 
helheten för utbildning på grund- och avancerad nivå. LG GU fattar beslut om 
gemensamma grundutbildningsfrågor så som strategiska planer, kvalitetshöjande 
åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna. Vid 
utformningen av verksamhetsplan har Ledningsgruppen för grundutbildning valt 
att även relatera till LTHs strategiska plan:  
 
Utdrag ur LTHs strategiska plan avseende Utbildning 
”Mål 

U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget. 

U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, och 
utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning. 

U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på 
ett hållbart sätt. 

U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras 
av progression och reflektion. 

U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett 
utbud av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer. 

 
Strategier 

US1 Att med utgångspunkt i LTH:s styrkor och med god resurseffektivitet 
anpassa undervisningsutbudet för att möta samhällets framtida behov. 

US2 Att skapa en utbildningsmiljö som präglas av förankring i 
forskningsmiljöerna, internationalisering och av etisk medvetenhet. 

US3 Att regelbundet följa upp att LTH:s utbildningar uppfyller de nationella 
lärandemålen för forskarutbildning och grundutbildning, samt verkar i 
synergi med varandra. 

US4 Att kontinuerligt förbättra utbildningarna så att de ger högre värde för 
samhället genom att säkerställa aktuella och relevanta kunskaper hos de 
som examineras. 

US5 Att bygga upp och belöna lärarnas kompetens att utveckla sin 
undervisning och handledning med ett lärandeperspektiv, liksom att 
stimulera ett forskande förhållningssätt till undervisning och lärande och 
ett aktivt engagemang i den pedagogiska diskussionen på LTH.” 
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Kommentar: Verksamhetsplanen är 
inte beslutad i LGGU, smärre 
förändringar kan ske 
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Verksamhetsplanen tar upp de områden som Ledningsgruppen för grundutbildning 
har identifierat som prioriterade för perioden 2017-2018. Planen ska underlätta 
Ledningsgruppens planering och uppföljning av väsentliga projekt. Den ska även 
underlätta för LTHs kanslis utbildningsorganisation att planera sin verksamhet. 
Som komplement till denna verksamhetsplan ska det finnas en beskrivning av 
viktiga tidpunkter för beslutsfattande och framtagande av beredningsunderlag inom 
Ledningsgruppen för grundutbildning. En del av projekten och frågeställningarna 
nedan innebär i huvudsak att LG GU utformar förutsättningar för 
programledningars och kansliorganisations arbete. I dessa fall måste dialog föras 
med programledare och kansliorganisation liksom hänsyn måste tas till tillgängliga 
resurser.  
 
Planen är uppdelad i tre delar: 
 
Pågående aktiviteter 

- Programutvärdering - Kvalitetssäkring och utveckling   
o Beslut fattas 8/6 om genomförande 

Utvärdering och kvalitetssäkring kommer att följa en tidplan som 
gör att man efter fyra år kommer att ha gått igenom alla punkter i 
utvärderingsarbetet.  

- Utveckling av praxis avseende införande av nya program vid LTH (delvis 
kopplat till punkt under framtida frågeställningar nedan) 

o Finns ett grunddokument avseende detta.  
- Bevakning och uppföljning av studenternas psykosociala arbetsmiljö 

o Finns plan för detta, kommer att hanteras genom planering i 
årscykel.  

- Matematik på LTH – matematiken är en väsentlig del av många LTH-
utbildningar, LGGU har ett övergripande ansvar för att matematiken blir 
en väl fungerande och integrerad del av utbildningarna.  

o Slutrapport december 2017. Arbetsgrupp utsedd. 
- Industridesign på LTH – förutsättningar för fortsättning på detta program 

o Fortsatt utvecklingsarbete i samverkan mellan områdesansvarig för 
industridesign och programledning Industridesign. Rektor samt 
programledare ansvariga för kontakten med IKEA. Beslutet om 
fortsättning ligger på LTHs rektor.  

 
Frågeställningar som ska ligga till grund för aktiviteter under perioden 

- Koppling mellan samhällsutmaningar och programutbud och 
programupplägg– skapa ett underlag för strategiska diskussioner kring 
programutbud 

o Planering av aktiviteter inom detta område med engagemang av 
LTHs näringslivsråd. Aktiviteter kommer att genomföras under 
hösten 2017. 

- Krav på utformning av specialiseringar 
o Hösten 2017 ska detta konkretiseras 
o Förändringar i programmen ska genomföras med början av 

planering av kursutbud och program 2018 
- Eventuellt införande av minors på utbildningsprogrammen  

o Hösten 2017 ska detta konkretiseras 
o Kurser ska införas i beslut om kursutbud 2018 
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- MAX IV och ESS: dessa anläggningars verksamhet bör beaktas vid 
programutveckling. 

- Utbildning - forskning – hur tydliggöra och vid behov stärka denna 
koppling 

- Ta aktiv del i processutvecklingen, LTHs kansli har huvudansvaret för 
denna 

- Överenskommelseprocess – utbildning av organisation samt planering av 
uppföljning 

o Processen kommer att beslutas juni 2017. Därefter kommer den 
möten enligt denna beskrivning genomföras hösten 2017. 

 
 
Områden som ska beaktas i LG GUs arbete  

- Digitalisering 
- Internationalisering 
- Pedagogiska aspekter på utbildningsutformning  
- Översyn och tydliggörande av ansvarsfördelning Ledningsgrupp - 

Programledningar – Kansli  
o Behörighetskontroll masterprogram 
o Effektivisera arbetet med kursplaner 
o Remisshantering 
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Pågående aktiviteter 
Under denna rubrik presenteras redan igångsatta aktiviteter som ska fortsätta 
implementeras och bevakas ur ett utbildningsperspektiv. 
 
Programutvärdering - Kvalitetssäkring och utveckling 
En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för hur programutvärderingar kan 
genomföras vid LTH. Detta arbete har testats i pilotprojekt och LG GU har ställt 
sig bakom ett underlag till beslut som har gått på remiss inom LTH. Under juni 
2017 kommer detta att leda till beslut om fortsatt arbete och därmed kommer det 
att finnas ett självständigt dokument som beskriver denna process.  
Det är nödvändigt att detta arbete fortsätter och att LTH har en robust modell för 
att genomföra kvalitetssäkring samt för utveckling av utbildningsprogram. Detta 
arbete initieras och följs upp av LG GU men framförallt är det programledningar 
som har ansvaret för genomförandet tillsammans med aktivt deltagande från 
institutionerna. Denna punkt kopplar även väl till LTHs strategiska plan, punkt 
US3 samt delvis punkt US4. Detta kräver också att utbildningar av 
programledningar, kansliorganisation samt relevanta delar av institutioner sker för 
att arbetet ska fungera på ett effektivt sätt. Resurser för genomförande samt för 
utveckling av systemstöd måste avsättas. 
 
Utveckling av praxis avseende införande av nya program vid LTH  
För att Ledningsgruppen för grundutbildning ska kunna fatta beslut om hur man 
ska gå vidare med förslag om nya utbildningsprogram krävs det att 
Ledningsgruppen formulerar en praxis som kan underlätta arbetet både för 
Ledningsgruppen och för förslagsställare. Detta arbete kommer att påverkas av det 
mer kontinuerliga arbete gällande programutbud som måste genomföras och som 
beskrivs under nya aktiviteter nedan. 
 
Bevakning och uppföljning av studenternas psykosociala arbetsmiljö 
Ansvar för att utarbeta rutiner för psykosocial arbetsmiljöronder, uppföljning av 
dessa samt att tillse att eventuella åtgärder vidtas ligger på Ledningsgruppen för 
grundutbildning, speciellt områdesansvariga. Arbetet med detta genomförs i 
samverkan med LTHs arbetsmiljösamordnare som också redogör för arbetet 4 ggr 
om året vid Ledningsgruppen för grundutbildnings möten. 
 
Matematik på LTH  
Matematiken är en väsentlig del av många LTH-utbildningar, LG GU har ett 
övergripande ansvar för att matematiken blir en väl fungerande och integrerad del 
av utbildningarna. För att arbeta med denna fråga har en arbetsgrupp tillsatts som 
ska ta fram förslag hur man kan utforma de inledande kurserna med hänsyn till 
innehåll, genomförande och examinationsformer. Ytterligare frågeställning för 
arbetsgruppen: Hur beaktar man de varierande förkunskaperna hos nya studenter 
vid LTH samt olika utbildningsprograms behov vid utformning av kurser.  
 
Industridesign på LTH – förutsättningar för fortsättning på detta program 
Utbildningsprogrammen inom industridesign har delvis finansierats av externa 
medel. Denna finansiering upphör under 2018 vilket innebär att LTH måste besluta 
om vilka förutsättningar som ska gälla i fortsättningen för dessa program. 
 
Frågeställningar som ska ligga till grund för aktiviteter under perioden 
Koppling mellan samhällsutmaningar och programutbud och programupplägg– 
skapa ett underlag för strategiska diskussioner kring programutbud 
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Frågeställningar kring samhällets behov idag och i framtiden av utbildade 
ingenjörer, arkitekter och designers finns ständigt på agendan för LTH. Vilka 
utbildningsprogram ska LTH, hur ska de vara utformade och hur ska vi göra för att 
kunna införa program alternativt reducera programutbudet på ett välgrundat sätt. 
För att kunna göra detta krävs att LTH skaffar välgrundad kunskap om vilka 
frågeställningar som är viktiga för framtida utbildningar. Detta kan göras genom 
kontakt med omgivande samhälle och näringsliv, liksom kontakter med andra 
universitet. Planering pågår med syfte att ha en inledande workshop med deltagare 
från omgivande näringsliv och offentlig verksamhet, detta för att kunna formulera 
ett något mer omfattande projekt. Detta relaterar till punkterna US1 och US4 i 
LTHs strategiska plan, se ovan.  
 
Krav på utformning av specialiseringar 
De utvärderingar som genomförts av LTHs program, framförallt i anslutning till 
UKÄs utvärderingar, har visat att LTH har en alltför otydlig bild av hur 
specialiseringar ska utformas, vilket syfte och mål dessa har och ska ha. Det har 
framförts från programledningar och institutioner att det finns ett behov av att 
klargöra förutsättningarna för specialiseringarna. Det måste skapas en arbetsgrupp 
kring detta under 2017. Detta kopplar väl till flera av målen i LTHs strategiska plan 
samt punkten US3 under strategier.  
 
Utbildning-forskning – hur tydliggöra och vid behov stärka denna koppling 
I punkten US2 i LTHs strategiska plan framhålls att utbildningsmiljön ska präglas 
av förankring i forskningsmiljöerna. I stort finns det en god koppling mellan 
forskning och framförallt de avslutande delarna av de femåriga programmen, både 
genom kursinnehåll och lärarkompetens. Examensarbeten vid alla program 
genomförs ofta i anslutning till forskningsmiljöerna, även i de fall de genomförs i 
anknytning till företag.  Dock finns det utrymme för utveckling av denna 
samverkan mellan utbildning och forskning och en diskussion mellan 
Ledningsgruppen för grundutbildning och Forskningsnämnden är därför relevant.  
 
Eventuellt införande av minors på utbildningsprogrammen  
Det finns ett antal ämnesområden där det kan finnas ett behov av att införa ett 
valbart kurspaket, så kallade minors, omfattande ca 30 hp. Exempel på sådana 
områden är entreprenörskap, innovation, energi, hållbarhet. Det har tidigare 
diskuterats och det finns underlag inom entreprenörskap – innovation. 
Framtagande av principer för minors bör göras.  
 
MAX IV och ESS: dessa anläggningars verksamhet bör beaktas vid 
programutveckling 
MAX IV och ESS är två anläggningar som påverkar forskning och 
forskarutbildning vid LTH. De bör också påverka innehållet på 
utbildningsprogrammen, vilket kan visa sig i utformningen av program, kurser, 
examensarbete men också lokalisering av utbildning. 
 
Ta aktiv del i processutvecklingen, LTHs kansli har huvudansvaret för denna. 
Kartläggning av processer inom grundnivå och avancerad nivå har genomförts av 
LTHs kansli. Detta bör LG GU förhålla sig till genom att få kunskap om dessa, ge 
sin syn på processernas innehåll och på hur man ska prioritera när förändringar ska 
göras. En tydlig plan måste göras av hur kommunikation ska genomföras mellan 
det administrativa utbildningsstödet, som äger processerna, och LG GU. 
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Överenskommelseprocess – utbildning av organisation samt planering av 
uppföljning 
Det har genomförts ett arbete med att ta fram ett upplägg för planerade möten 
mellan programledningar, områdesansvariga och institutioner. Syftet är att det ska 
finnas en mötestid där alla institutioner får ett möte med relevanta 
programledningar för att diskutera nuläge och framtid för program, kring kursers 
genomförande och innehåll, förslag på nya kurser eller nya inslag (detta kan 
komma både från institution och programledning). Upplägget ska fastställas 2017 
och de första mötena ska genomföras under hösten 2017. Utbildning av 
organisationen måste utformas och genomföras. Uppföljning av hur 
överenskommelseprocessen fungerar ska göras, liksom uppföljning av den 
information som framkommer inför och under dessa möten. Fördelning av ansvar 
mellan LG GU och programledningar i detta arbete måste tydliggöras. 
 
 
Områden som ska beaktas i LG GUs arbete 
 
Digitalisering 
Det pågår ett arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi vid Lunds universitet. 
Detta kommer sannolikt att få en inverkan på digitalisering inom utbildning vid 
LTH inom relativt snar framtid.  
Digitalisering är viktigt i samhället, men LG GU behöver har man definierar 
digitalisering och vilka delar av digitaliseringen som är väsentlig att arbeta med i 
relation till utbildning. Det kan exempelvis handla om digitala verktyg i 
undervisningen, digitala stöd som kan effektivisera både utbildning och hantering 
av administration kring utbildning men också professionsrelevanta kompetenser 
relaterat till digitalisering. Det sistnämnda kommer sannolikt att vara 
programberoende.  
 
Tydliggöra hur internationalisering ska ingå i LG GUs arbete 
I punkten US2 i LTHs strategiska plan framhålls att utbildningsmiljön ska präglas 
av internationalisering. Vicerektor med ansvar för internationalisering och 
Ledningsgruppen för grundutbildning bör därför formulera arbetsformer och 
eventuellt bilda arbetsgrupper som kan ta fram underlag för fortsatt arbete. 
 
Pedagogiska frågeställningar ska utgöra en aktiv del av LG GUs arbete 
Vid LTH finns CEE – Centre for Centre for Engineering Education. Detta innebär 
att det finns god kompetens och resurser för att ta hänsyn till pedagogiska 
frågeställningar och reflektioner om pedagogiskt viktiga frågor vid utveckling av 
utbud och genomförande av utbildningar. Representanter för CEE – speciellt 
genombrottet bör engageras i specifika projekt som LG GU startar upp.  
Också uppföljningar avseende kvalitet, koppling mellan pedagogik och resultat, 
nöjdhet hos studenter mm bör genomföras i samverkan med CEE. Detta kopplar 
väl till punkten US5 i LTHs strategiska plan. 
 
Översyn och tydliggörande av ansvarsfördelning Ledningsgrupp - 
Programledningar – Kansli  

Behörighetskontroll masterprogram – vem kan genomföra detta, 
tidskrävande 
Effektivisera arbetet med kursplaner – genomföra genomgång av 
kursplaner årligen eller göra det mer vid behov? 
Remisshantering 
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Initiala utvecklingsprojekt för LTH 2017 
 
I LTHs strategiska plan lyftes konceptet med resultatinriktade 

utvecklingsprojekt fram. I detta dokument definieras ett antal initiala sådana 

som är skapade inom LTHs olika ledningsorgan. Dessa skall på intet sätt ses 

som en uttömmande eller slutgiltig lista utan snarare som ett första försök 

att arbeta med detta instrument. Naturligtvis kopplar de starkt till de 

verksamhetsplaner som tagits fram. 

 

Under hösten kommer vi att gå ut bredare för att få in förslag på 

utveckligsprojekt. 

 
 
Bilden av LTH 
 
Många undersökningar visar på att allmänheten har en positiv bild av 

akademin i allmänhet och att LTH inte är något undantag utan åtnjuter ett 

stort förtroende. Vi är dock övertygande om att denna potential inte är fullt 

utnyttjad utan att vi kan nå mycket längre. Att förändra detta i en positiv 

inriktning tror vi på sikt kan ha stora möjligheter att påverka faktorer som 

söktryck och forskningsfinansiering. 

 

Detta kommer att vara ett prioriterat område för LTH och ledas från 

Kommunikationsavdelningen. 

 
Rekrytering och karriärplanering 
 
LTH är en av LUs enkönade fakulteter och vi har även ett stort mått av 

internrekrytering. Detta utvecklingsprojekt har så mål att: 

 Skapa incitament för att öka rekryteringen av personer med 

erfarenhet utanför LTH/LU. 

 Tydliggöra karriärvägar för all personal vid LTH. 

 Skapa incitament för att komma till rätta med den genus obalans 

som existerar vid LTH. 
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Samhällsutmaningar 
 
LTHs strategiska plan lyfter fram att vi skall koppla vår verksamhet till de 

stora samhällsutmaningarna, detta bör genomsyra alla delar av vår 

verksamhet. Detta utvecklingsprojekt är övergripande med implikationer på 

stora delar av vår verksamhet. 

- LTH måste vara tydligare i sin kommunikation hur det vi gör kan 

göra skillnad för samhället på både kort och lång sikt. Vi tror att 

genom att fokusera på större frågor kan vi skapa en ny form av 

visibilitet för LTH. 
- Inom forskningen skall det kartläggas hur LTHs forsknings-

verksamhet kan kopplas till de stora samhällsutmaningarna lokalt, 

nationellt och globalt, och sedan bidra till lösningar. Detta skall 

underlätta att skapa fler och ny samarbeten såväl externt som inom 

LU. 

- Det är ställt utom allt tvivel att samhällets behov idag och i 

framtiden av utbildade ingenjörer, arkitekter och designers finns 

ständigt på agendan för LTH, se punkt U1 och U3 i LTHs 

strategiska plan. LTH måste analysera hur befintliga och föreslagna 

program tar hänsyn till samhällsutmaningarna i 

programuppbyggnaden och vilka frågeställningar som är viktiga för 

framtida utbildningar. Mer tvärfackliga kurser kan då vara en del av 

förändringsarbetet. Kontakt med omgivande samhälle och 

näringsliv, liksom kontakter med andra universitet är väsentliga 

delar i ett sådant arbete.  
Projektet skall ta fram en plan för hur man kan testa 

utbildningsutbudet mot den strategiska planens mål avseende 

samhällets behov och samhällsutmaningarna, samt formulera 

strategier/åtgärder för hur programmen ska lyfta in och tydliggöra 

samhällsutmaningarna i utbildningen.  

 
 
Forskningsinfrastruktur 
 

Utvecklingsprojektet ska kartlägga LTHs forskningsinfrastrukturer i syfte 

att ta fram ett underlag för framtida beslut rörande inriktning, utveckling 

och prioritering av forskningsinfrastrukturer för att möjliggöra att de mål 

som beskrivs i LTHs nya strategiska plan kan förverkligas. 

 

Detta göra i samarbete med motsvarande arbete på andra delar av LU. 
 
 
  



Innovationskultur 
 
Utvecklingsprojektet skall ge förslag på konkreta aktiviteter som kan öka 

synen på och upplevelsen av att LTH är en innovativ miljö. För att stärka 

den innovativa kulturen på LTH (för studenter, forskare och övriga) 

kommer projektet att titta på vilka kompletterande aktiviteter som behövs på 

både grundutbildnings-, forsknings- och generell-nivå. 
 
 
Processorienterat arbetssätt 
 

För att kvalitetssäkra och effektivisera vår verksamhet har vi länge känt ett 

behov att ha ett mer processorienterat arbetssätt. Till exempel för att 

säkerställa att våra olika utbildningsprogram arbetar på samma sätt och har 

samma kriterier för bedömningar. Under de senaste åren har en kartläggning 

genomförts och med viss implementering. Nu är det dags att inneföra detta 

på bredare front. Att arbeta processorienterat innebär att vi fokuserar på: 
 

 Att stödja verksamheten för att erhålla hög kvalitet. 

 Att ha tydliga ansvars- och rollfördelningar.  

 Att ha ett effektivt och tydligt arbetssätt. 

 Att eliminera stress inom arbetsområdet. 

 Att arbetet utförs med en rättssäker hantering. 

 Att tillhandahålla korrekt service och information. 
 

 
Digitalisering 

Digitalisering är, jämte globalisering, en av de megatrender som omvandlar 

samhället. Omvandlingen av produkter till tjänster, IoT, Big Data, VR, ökad 

beräkningskraft och frågor kring personlig integritet och säkerhet är bara 

några aspekter som kommer att revolutionera alla teknikområden. Vi 

föreslår därför ett utvecklingsprojekt inom LTH:s utbildningar.  

 Vad det gäller utbildningarnas utformning medför digitaliseringen 

ett behov att definiera och säkerställa att studenterna får relevanta, 

digitala professionsrelevanta kompetenser. Detta är ett område där 

LTH med egen och LU:s samlade kompetens kan profilera sig 

nationellt och internationellt. Vi föreslår att som pilotprojekt se över 

hur våra utbildningar med tydligaste kopplingen till ICT-området, 

dvs CDE-programmen, får i uppgift att se över programstruktur och 

kursutbud med dessa glasögon. 

 Gällande utbildningarnas genomförande behöver LTH på 

strategisk nivå utveckla mer kompetens och stöd för digitala 

lärmiljöer och digitala verktyg i undervisningen. Det bör ske med 

studentens lärande i fokus, och kan även påverka hur LTH väljer att 

modernisera infrastruktur och lokaler. Detta utvecklingsprojekt skall 

ledas från CEE. 



 
Programutveckling och kvalitetssäkring 
 
Det finns ett behov av en mer effektiv metod för programutvärdering som 

säkerställer att studenter på LTH får en god utbildning med fokus på 

studenternas lärande och utveckling och att de har uppnått förväntade 

kunskaper och färdigheter när de tar examen från LTH. Syftet med 

programutvärdering är att: 

 

 LTH har ett kvalitetssystem som visar upp vår utbildningskvalitet, 

och framförallt stödjer lärare och ledare att fatta beslut som 

utvecklar våra utbildningar. 

 LTH har verktyg som kan användas i det dagliga utvecklingsarbetet, 

för att dels bedöma en utbildnings styrkor och svagheter genom 

redovisning, analys och värdering och som samtidigt driver fram, 

synliggör och belönar initiativ och engagemang. 

 LTH kan när som helst visa upp belägg för att utbildningarna är 

utformade så att alla studenter når examensmålen. 

 

En arbetsgrupp har haft som uppdrag av LGGU att ta fram ett förslag för 

kvalitetsramverk och programutvärdering och det finns i nuläget ett väl 

bearbetat förslag för detta. Programutvärderingens syfte är att ge en bild av 

kvaliteten för ett enskilt utbildningsprogram och att fånga de frågor som 

berör utformning och genomförande samt den ledning, miljö och resurser 

som är förutsättningen för att det ska fungera. Detta ska också utgöra ett 

verktyg för utveckling av programmen då analys och handlingsplan för 

framåtsyftade arbete ska ingå i utvärderingsarbetet.  

 

Att göra en total genomlysning av alla program kommer att ta tid och det 

föreslås att man använder 2017 som ett testår för föreslagna metod där 

metoden provas i mindre skala och att ett förnyat beslut fattas efter att 

metoden utvärderats. Utvecklingsprojektet skulle innebära att man under 

2017 testar den föreslagna metoden för att utvärdera den och därefter fatta 

beslut om hur man går vidare. I projektet ingår också att ta fram en plan för 

hur programutvärderingen kan ligga till grund för en redovisning för SLTH. 

 
Forskarskolor – Forskarutbildningsmiljö för doktoranderna 
 
Vid LTH finns forskarutbildningsmiljöer som är mycket små och miljöer 

som omfattar både många doktorander och många seniora forskare. Det har 

framkommit att det finns ett behov av att se över hur 

forskarutbildningsmiljöerna fungerar, vilket kan ge underlag för 

förändringar av miljöerna och vilka krav som ska ställas för att inrätta 

forskarutbildningsämnen. Det är viktigt att det finns ett bra kursutbud, 

seminarieverksamhet, utbyte med andra doktorander och seniora forskare, 

möjlighet att byta handledare vid behov etc. Det finns ett förslag att stärka 

upp doktorandernas forskarutbildningsmiljö genom att skapa kluster 

(arbetsnamn ”lokala forskarskolor”) av små forskarutbildningsämnen. I 

diskussion med institutionernas studierektorer är man i stort positiv till att 



skapa dessa miljöer. Detta skulle kunna bidra till kvalitetshöjning på 

forskarutbildningsmiljöerna. och projektet skulle även kunna ha som mål att 

formulera hur sådan lokala forskarskolor kan utformas i framtiden.  

Ett utvecklingsprojekt skulle innehålla en kartläggning för att mer specifikt 

undersöka hur doktoranderna ser på sin forskarutbildningsmiljö – innehåll 

och storlek, hur ser befintliga miljöer ut, hur ser handledartillgången ut mm. 

Inom projektet skulle man också kunna ha som mål att formulera hur sådan 

lokala forskarskolor kan utformas i framtiden. 

Det har också framförts att forskarskolor mer skulle ha syftet att vara 

tvärvetenskapliga för att skapa miljöer som kan arbeta med de stora 

samhällsutmaningarna, och dessa aspekter kan också beaktas i projektet, 

men det är inte huvudsyftet med detta projekt.  

 



Digitalisering och utbildning
PER WARFVINGE & ROY ANDERSSON, CEE



”Digital learning”

• Digitalt innehåll

• Digitala plattformar LMS

• Digitala metoder

och verktyg Föreläsningar

Bibliotek

Övningar

Laborationer

Seminarier

Projektarbeten

Salstentor

Videofilmer

Information	på	nätet

Webinars

Webbaserade	simuleringar

Diskussionsfora	och	chatt

Samarbete	på	distans

Digital	examination

Blended learning



Vad kan man vinna med klok digitalisering?
• Lösa pedagogiska problem

• Komma djupare inom ämnet

• Individualisera lärandet

• Få studenter att samarbeta bättre

• Inkludera och möte särskilda behov

• Följa studenternas framsteg under en kurs

• Minska arbetsbördan för lärarna och öka säkerheten

• Utnyttja resurser som finns på nätet

• Ge studenterna mer frihet och mer ansvar

• Skapa trovärdighet och engagemang

• Bejaka studenternas digitala vanor och livsstil

• Förbereda studenterna bättre för arbetslivet



Två undersökningar

• Fokusgrupper med lärare och studenter (Linda Price och Per Warfvinge, 2014)

– Vilka är trenderna och framtidsfrågorna?

– På vilket sätt kommer ingenjörsutbildningarna att förändras?

– Vad behövs för att utvecklingen ska gå i rätt riktning?

• Intervjuer av åtta institutioner – prefekter och studierektorer (Djevdet Iséni, 2016)

– Vilka stödsystem för undervisning används idag?

– Vilka är de viktigaste funktionaliteterna som ni har idag?

– Hur ser ni utvecklingen framåt?

– Vilket behov behövs av pedagogiskt stöd?



Från	Price	&	warvinge 2014:

Initial	analysis:	teachers	and	admin	staff

Learning 
Design

Philosophy	and	

Epistemology

Policy and 
Infrastructure



Philosophy	and	

Epistemology
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future
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e.g.,	disabled,	parents,	carers,	

flexible	working	patterns,	

Flexibile	study	

patterns

On	demand	

education
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reflective	
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Policy and 
Infrastructure

Support 

professionals - for 

life

Review funding 

models for 

courses
Align 

administrative 

procedures to 

teaching needs

Clarity and 

simplicity in 

administrative 

proceduresSupport the 

technical 

development in 

courses

Have actionable 

points from the e-

learning visionHave a ‘quality’ 
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Change the 

physical 
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accommodate 

small group work



Learning 
Design

Students need to 

learn how to 

manage, and 

present a project

Better quality  

interactions with 

students
Move away from 

large lectures to 

small discussion 

groups

Students should 

be able to study 

from their own 

environment

Have more online 

courses

Engender 

communication 

with precision

Students as 

knowledge 

creators and not 

consumers



Djevdets undersökning

• Sex typer av digitala plattformar används på kursnivå

– Live@Lund

– Moodle

– LUVIT

– Hembyggda system 

– Vanliga webbsidor

– Privata webbsidor

• ”Personalen är intresserade och villiga att utveckla sin pedagogiska kompetens 
kombinerat med IT men tyvärr saknas det idag stöd och verktyg som kan stödja 
personalen fullt ut vilket medför att viljan att sätta sig in i nya system och 
förändra sitt arbetssätt blir svår att motivera.”



Vad görs idag?
• Institutionsnivå:

– En hel del, men oftast helt osynkroniserat 

• CEE/Genombrottet

– Anordnar seminarier och konferenser där digitalt lärande kommer upp

– Inför gradvis inslag om digitalt lärande i BHU-kurser

– Förstärker från 1 september med en pedagogisk konsult (35%)

– Upprätthåller kontakten med Linda Price (tidigare gästprofessor)

• UN-LU

– Kurs i Blended learning för 1 MSEK (AHU)

– PedSamIT och arbetsgrupp om Digital Examination (UN)

– Halvhjärtad satsning på MOOC och infrastruktur (?)

– Systemförvaltning LUVIT (AHU) och Live@Lund (LDC)



”Digital learning”

• Digitalt innehåll

• Digitala plattformar

• Digitala metoder 

och verktyg Föreläsningar

Bibliotek

Övningar

Laborationer

Seminarier

Projektarbeten

Salstentor

Videofilmer

Information	på	nätet

Webinars

Webbaserade	simuleringar

Diskussionsfora	och	chatt

Samarbete	på	distans

Digital	examination

Blended learning



Hur ”blended” bör vi vara?



LTH behöver

• Vision

• Ledarskap

• Stöd

• Uppföljning



Tack för oss!



LTH:s kansli
- nuläge och fokus framåt



Varför ny kansliorganisation?
• För att decentralisera styrning av kansliets verksamhet

• För att skapa förutsättningar för ett mer processorienterat arbetssätt

• För att skapa större utrymme för nya idéer och kreativitet – så att vi kontinuerligt 

kan utvecklas i takt med tiden



Kanslichef och
Bitr. kanslichef/utbildningschef

Bibliotek
Ekonomi och Infrastruktur Kommunikation och 

Samverkan
Ledningsstöd Personal

Utbildning

Internationella Kvalitets-
stöd

Program-
service

Studentservice

DDG SoT

Kansliorganisation 2017



Konsekvenser

Fördelar:

- Starkare samarbete över avdelningsgränser.

- Processkartläggningen tydliggjorde arbetsgångar och gav nya perspektiv på verksamheten.

- Nya organisationen matchar bättre till nya nämndstrukturen.

- Tydliggjort kundperspektivet i våra processer vilket kommer att ge effekt.

- Kortare vägar mellan beslut. 

Nackdelar:

- Oro i organisationen. 

- Mycket diskussioner kring konsekvenser för arbets- och delegationsordning.

- Saknar nyckelpersoner.



Gemensamma kostnader 2016 = 154 mnkr

Nedsättningar/uppdragstillägg 
förtroendeuppdrag

Ex renoverings- och 
hyreskostnader, licenskostnader

Hyra o utrustning läsrum, grupprum, 
uppehållsrum + ritsalar (ej bokningsbara 
undervisningslokaler)

Lön, lokalhyra och drift kanslipersonal

52%

13%

15%

20%

Administrativt stöd

Till institutionerna

Fakultetsgemensamma
kostnader

Studentlokaler



Utveckling gemensamma kostnader LTH (tkr)

Exkl. nuvarande CEE

2013 2014 2015 2016
Avskrivningskostnader 9 524 11 721 12 037 10 788
Driftkostnader 39 415 37 660 39 757 42 353
Lokalkostnader 36 552 41 071 38 581 37 404
Personalkostnader & stipendier 70 506 67 342 66 844 63 860
Löneökningar 2,5% 70 506 72 269 74 075 75 927
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Overhead debitering 3 nivåer 2013-2017 (tkr)

Fakultetens omsättning har ökat med ca 105 mnkr, overhead kostnader har ökat med totalt 4,4 mnkr 2013-2016

Universitet Fakultet Inst- och avd
2013 139 550 143 643 164 019
2014 142 616 149 905 161 263
2015 144 627 138 804 166 496
2016 142 218 138 138 171 195
Budget 2017 147 767 138 100 179 567
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Genomförda satsningar inom gemensamma 
verksamheter  (kostnad/år)
• Försäljning av tjänster – 4,5 mnkr (dvs. intäkt)

• Arbetsmiljösamordnare 1 mnkr

• Vicerektor forskning 500 tkr

• E-media 5 mnkr

• Systemutveckling 700 tkr

• Internationell koordinater 700 tkr

• Web – intern kommunikation 500 tkr

• AV-utrustning, lås- och passagesystem 2 mnkr

• Renovering av V-huset och andra lokaler 3 mnkr



Besparingar inom gemensamma verksamheter 
(besparing/år)
• Karriärcentrum sammanslaget med Kommunikationsavdelningen - 1,6 mnkr

• Gemensamma bibliotek LTH/N-fak - 700 tkr

• Omställningsstöd till institutionerna - 1,8 mnkr

• Översyn av program budgetarna - 1 mnkr

• Omprioriterat resurser, personal slutat/pensionsavgångar – 5 pers. (från 2013-2016)

• Tittat över driftskostnader – 3 mnkr 

• Ökad kostnadsmedvetenhet inom Kansliet



Framtida investerings- och resursbehov
• Flytt av verksamhet till Brunnshög.

• Resurser till utvecklingsprojekt, t ex Programutveckling och 

kvalitetssäkring.

• Ökade kostnader för E-media.

• Ökade kostnader för studenter med särskilda behov.

• Fler internationella studenter och fler mastersprogram.

• Renoveringar – i närtid M-huset, Kårhuset.

• Översyn av lokaler/lokalbehov/utrustning till följd av nätbaserad 

undervisning.

• Ökade kostnader för stärkt infoservice.



Fokusområden för LTH:s kansli 2017-2020

1. Smarta verksamhetsprocesser

Prioriteringar: 

- Sjösätta processorganisationen

- Förankra processtänk och utveckla nya arbetsformer

- Fortsatt kartläggning av arbetsprocesser

- Prioritera kreativa idéer i vår utvecklingsarbete av processer

- Kontinuerligt utveckla våra arbetsprocesser (ständiga förbättringar)



Fokusområden för LTH:s kansli 2017-2020

2. Ökad grad av  digitalisering

Prioriteringar:

- Planera och definiera LTH:s administrativa digitaliseringsbehov

- Kartlägga och prioritera administrativa digitaliseringsmöjligheter

- Underhålla och utveckla våra administrativa system

- Utveckla digitala hjälpmedel för kunskapsspridning

- Utveckla vår internkommunikation



Fokusområden för LTH:s kansli 2017-2020

3. Starkare v i-känsla på LTH 

Prioriteringar:

- Öka samspelet mellan kansliets professioner

- Fokusera på våra gemensamma spelregler

- Satsa på det kommunikativa medarbetarskapet



Förväntade effekter 2020
- Lättare att anpassa oss till förändringar i omvärlden. 

- Naturligt att arbeta med ständiga förbättringar.

- Använda rätt kompetens i rätt sammanhang/rätt tillfälle.

- Snabbare hanteringar av ärenden.

- Väsentlig förbättring av vår internkommunikation.

- Fortsatt utveckling av hög servicenivå.

- Intensifierat samspel med kärnverksamheten. 
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SLTH 

Avdelningen Ekonomi och Infrastruktur. Våren 2017Foto: Anders Frick, Framtidens ingenjör - världsrekord på LTH 
hösten 2015



Myndighetskapital - vad gäller nu? 
• Rektors beslut 1 juni 2017;

• Inget undantag 15% - gäller alla fakulteter 31 december 2018
• kartläggning/analys av myndighetskapital under 2017

• Riksrev isionens rapport oktober

• LUs verksamhetsplan/ resursfördelning för 2018 (beslutas 27 okt);

• 2019 – LU lyfter 10 % av summan som överstiger måltalet 15%
(Ingen hänsyn till åtaganden enl. planeringschefen)

• Måltalet 2019 och framöver bör sjunka (1% per år till 10%)



Granskning av Riksrevisionen

• Är lärosätenas uppbyggnad och hantering av myndighetskapitalet förenligt med 
effektivt resursutnyttjande och god hushållning med statliga medel?

• Är regeringens styrning och uppföljning av lärosätenas myndighetskapital tydligt?

• Granskningen planeras att publiceras i oktober 2017.

Riksrev isionens rapport väntas rikta kritik mot regeringen – brist på 
sty rning.



Kapital – tillgång och risk

• Ökat beroende av externa forskningsmedel och ökad osäkerhet

• Sammantaget relativt låg risk för LU, max 5 % MK

• En växande ovilja från regering och externa finansiärer att ge medel

• En risk att LU inte ses som en effektiv utförare av forskning av regering och externa 

finansiärer 

• En risk att anseendet hos allmänheten försvagas 

• En risk att kapital lyfts tillbaka statskassan



Myndighetskapital - andra universitet

• Kapitalet ligger centralt vid de nya universiteten och ute i kapillärerna på de 
stora/äldre

• En ökad splittring inom universiteten – rika institutioner blir rikare och fattiga blir 
fattigare

• Flera har måltal och de flesta ligger över målet

• SU har redan genomfört ett lyft av MK

• SLU lyfter ca 20 mnkr vid årsskiftet

• UU är på gång att införa nytt system med betydande överföring av MK

• KI planerar att reducera ny anslag vid högt MK

• GU delar in kapitalet i bundet och fritt



Myndighetskapital LTH - ekonomisk obalans

• Mellan utbildning och forskning

• Mellan institutioner

• Mellan avdelningar inom samma institution



Obalans myndighetskapital utbildning / forskning 
(mnkr)

Enhet Utbildning Forskning Totalt

Institutioner inkl. Vattenhallen -17 287 270 

LTH gemensamt 36 34 70 

Husstyrelser 12 2 13 

Centrumbildningar 0 13 13 

Ingenjörshögskolan Hbg -30 1 -29 

Myndighetskapital totalt 1 336 337 



I 

Obalans mellan institutioner/enheter

Enhet
M-kapital 

(mnkr) %

Fysik, Teknik o Samhälle, Kemiteknik, Energivetenskaper, EiT 180 53%

Kemi, Immun, Design, Tekn ek o log, Arkitektur 75 22%

LTH gemensamt 70 21%

Reglerteknik, Bygg o miljö, Livsmedel, CEE, BMT 34 10%

Husstyrelser 13 4%

Centrumbildningar 13 4%

Byggvet, Matematik, Maskin, Data, Vattenhallen -19 -6%

Ingenjörshögskolan i Hbg -29 -9%

Totalt myndighetskapital utb/ forskning 337 400 100%



Myndighetskapital totalt per institution % av  
kostnader 2016 (i förhållande till måltal)
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Obalans inom en institution – 12 % av kostnaderna 
totalt

M-kapital (mnkr)

Institutionsnivå 17 

Avdelning B 8 

Avdelning C -6 

Avdelning D -3 

Avdelning E 2 

Avdelning F 3 

Avdelning G -7 

Avdelning H -1 

Institution X summa 13 



Bidragsinkomsternas utveckling 2010-2016



Utveckling största finansiärer 2010-2016 (tkr)
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Genomsnittlig årlig utveckling externa bidragsinkomster 
2010-2016

Institution
Bidragsinkomster 

2016
Genomsnittlig

årlig förändring 
Teknik och samhälle 35 532 41%
Arkitektur och byggd miljö 29 030 16%
Fysik 201 401 12%
Teknisk ekonomi och logistik 5 845 12%
Byggvetenskaper 21 558 9%
Biomedicinsk teknik 46 607 9%
Bygg- och miljöteknologi 45 665 9%
Elektro- o informationsteknik 65 154 7%
Maskinteknologi 15 570 5%
Datavetenskap 20 490 4%
Kemiteknik 31 022 4%
Reglerteknik 25 490 4%
Designvetenskaper 41 782 4%
Matematikcentrum 12 283 1%
Kemiska institutionen 66 238 0%
Energivetenskaper 25 605 -2%
Immunteknologi 26 076 -2%
Livsmedelsteknik (organisatorisk förändring) 16 306 -6%
Totalsumma 731 654 4%



Vad gör vi nu?

Myndighetskapitalet

• Uppmaning att inte fortsätta bygga på kapitalet verksamhetsåren 2017/2018
• Rektors beslut och anvisningar presenteras för fakultetsekonomerna idag. 
• Ta fram förslag till principer för måltal inom fakulteten 15% per inst eller olika
• Ledningen att besluta måltal för institutionerna
• Minska riskerna på avdelnings-/institutionsnivå för att begränsa behov av reserv?

Forskningsfinansiering
• Bokslutsmöten mellan ekonomiavdelningen och LTHs ledning
• Institutioner kallas till bokslutsmöten för dialog. Ingen dokumentation eller 

konsekvenser.



Myndighetskapital forskning 2016-12-31 LTH (tkr) Bilaga 1

Värden

Kategori Institution

Summa av 

Kostnader för 

beräkning

Summa av 

Myndighetskapit

al UB 2016

Summa av 

Mkapital %

Summa av 

Myndighetskap

ital >15%

Institution Arkitektur och byggd miljö 37 651 11 656 31% 6 008

Biomedicinsk teknik 79 803 8 042 10% 0

Bygg- och miljöteknologi 85 331 10 036 12% 0

Byggvetenskaper 50 430 5 714 11% 0

Datavetenskap 35 997 -2 280 -6% 0

Designvetenskaper 64 857 19 617 30% 9 888

Elektro- o informationsteknik 104 990 24 131 23% 8 383

Energivetenskaper 64 518 25 935 40% 16 257

Fysik LTH 258 799 61 856 24% 23 036

Immunteknologi 46 632 17 544 38% 10 549

Kemi LTH 96 602 19 574 20% 5 084

Kemiteknik 51 283 20 367 40% 12 675

Livsmedelsteknik 28 019 3 555 13% 0

Maskinteknologi 27 773 -1 266 -5% 0

Matematikcentrum LTH 41 007 2 773 7% 0

Reglerteknik 38 355 10 210 27% 4 457

Teknik och samhälle 39 085 33 329 85% 27 466

Teknisk ekonomi och logistik 12 394 8 009 65% 6 150

Trafikflyghögskolan 0 0 0% 0

Institution Summa 1 163 526 278 802 24% 104 273

Husstyrelse Husstyrelse A-huset 591 -1 210 -205% 0

Husstyrelse E-huset 1 410 -16 -1% 0

Husstyrelse Kemicentrum LTH 4 465 2 570 58% 1 900

Husstyrelse M-huset 0 0 0% 0

Husstyrelse V-huset 29 249 859% 245

Husstyrelse Summa 6 495 1 593 25% 619

Övriga enheter CECOST 3 343 6 0% 0

Cent f Engineering & Education 6 298 3 160 50% 2 215

CREATE Health 0 11 764 0% 0

Förbränningsprocesser 0 449 0% 0

Förbränningstekniskt centrum 0 2 0% 0

Ingenjörshögskolan i Hbg 198 799 404% 769

Konkurrenskraftigt byggande 0 0 0% 0

LCHS 0 -531 0% 0

LUCRAM 0 -865 0% 0

Nanometerforskning 0 2 719 0% 0

Strategiska stiftelsen PCC 0 -168 0% 0

Vattenhallen LTH 6 826 4 613 68% 3 589

Övriga enheter Summa 16 665 21 948 132% 19 448

LTH gemensamt LTH Gemensamt 157 34 033 21677% 34 009

LTH gemensamt Summa 157 34 033 21677% 34 009

Totalsumma 1 186 843 336 376 28% 158 350



SLTH – Juni 2017
ANNIKA MÅRTENSSON LTH



Verksamhetsplan - LG GU

Pågående aktiviteter 

• Programutvärdering - Kvalitetssäkring och utveckling 

Utvärdering och kvalitetssäkring kommer att följa en 

tidplan som gör att man efter fyra år kommer att ha gått 

igenom alla punkter i utvärderingsarbetet. 

• Utveckling av praxis avseende införande av nya program vid 

LTH 

• Bevakning och uppföljning av studenternas psykosociala 

arbetsmiljö – kontinuerligt arbete

• Matematik på LTH – matematiken är en väsentlig del av många 

LTH-utbildningar

Slutrapport december 2017. Arbetsgrupp utsedd. 



Verksamhetsplan - LG GU
Frågeställningar som ska ligga till grund för aktiviteter under 
perioden 

• Koppling mellan samhällsutmaningar och programutbud 

och programupplägg– skapa ett underlag för strategiska 

diskussioner kring programutbud 

Planering av aktiviteter inom detta område med engagemang av LTHs 

näringslivsråd. Aktiviteter kommer att genomföras under hösten 2017. 

• Krav på utformning av specialiseringar 

Hösten 2017 ska detta konkretiseras. Förändringar i programmen ska 

genomföras med början av planering av kursutbud och program 2018 

• Eventuellt införande av minors på utbildningsprogrammen 

Hösten 2017 ska detta konkretiseras 



Verksamhetsplan - LG GU

Frågeställningar som ska ligga till grund för aktiviteter under 
perioden 

• MAX IV och ESS: dessa anläggningars verksamhet bör 

beaktas vid programutveckling. 

• Utbildning - forskning – hur tydliggöra och vid behov 

stärka denna koppling 

• Ta aktiv del i processutvecklingen, LTHs kansli har 

huvudansvaret för denna 

• Överenskommelseprocess – utbildning av organisation 

samt planering av uppföljning 

Möten enligt beslutad plan genomförs hösten 2017. 



erksamhetsplan LGGU (LedningsGruppen för GrundUtbildning)

AKTIVITET M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Kommentar (Gate)
Pågående aktiviteter
Programutvärdering & kvalitetssäkring  - arbetsbeskrivning Beslut om genomförande 8/6
Programutvärdering & kvalitetssäkring  - utbildning
Programutvärdering & kvalitetssäkring  - implementering
Praxis för införande av nya program
Uppföljning av studenters psykosociala arbetsmiljö Årscykel under utveckling
Översyn av matematikundervisning Arbetsgruppen rapporterar i december
Industridesigns framtid - donation upphör 2018 och 2022 Beslut fattas av rektor
Planerade aktiviteter
Koppling: samhällsutmaningar och programutbud Workshop med näringsliv i Nov. 2017
Revision av specisliseringar (krav, utformning) - planering
Revision av specisliseringar (krav, utformning) - införande
Minors - analys av förutsättningar och utformning
Minors - införande om positiva förutsättningar
MaxIV, ESS - förutsättningar för integration i programutbud
Överenskommelseprocessen - beslut
Överenskommelseprocessen - utbildning av personal
Överenskommelseprocessen - införande Införande i samband med budget HT2017
Medverka i processutveckling för kanslifunktioner

2017 2018



Årscykel  - Programledningar – Institutioner - LG GU

2017 
28 aug. – 27 sept. Institution – Lämnar förslag på kursutbud baserat på befintligt kursutbud. 

Institution – Lämnar förslag på nya kurser inklusive kursplan. 
Ledningsgrupp GU – beredningsbeslut medel för undervisningsformer 
som kräver extra resurser

1-31 oktober OA-PL-Inst - Överenskommelsedialoger genomförs

17 nov. Ledningsgrupp GU – Har beslutat om LTH:s samlade kursutbud. 
Ledningsgrupp GU – Har beslutat om kursnivå för nya kurser. 
Programplanerare – Har lagt in beslut från Ledningsgrupp GU. 

17 nov. – 15 dec. Programplanerare – Beställer kurs- och delprovskoder av Ladokgruppen. 

15 dec. Programledning – Har beslutat om kursutbud inom program. 
Programledning – Har beslutat om läro- och timplaner (LoT). 



2018 
17 jan. Institution – Har lämnat in förslag på samtliga kursplaner. 

Programplanerare – Har lagt in Programledningens beslut om kursutbud 
inom program. 
Programplanerare – Har lagt in Programledningens beslut om LoT. 

1-31 januari Ledningsgrupp GU - Uppföljning av överenskommelsedokument
Ledningsgrupp GU - Diskussion om övergripande strategiska frågor till 
programledningar

29 jan. Kursutbudet överförs till schemaläggningsprogrammet. 

1-31 mars Ledningsgrupp GU - Input till programledningar om övergripande 
strategiska frågor
Ledningsgrupp GU - Beslut dimensionering av masterprogram

6 april Programledning – Har fastställt samtliga kursplaner. 
Programledning – Har beslutat kurskostnadsfaktorer. 

20 april Programplanerare – Har lagt in beslut om kursplan. 
Programplanerare – Har lagt in beslut om kurskostnadsfaktorer. 
Programledning – Har fattat beslut om samtliga utbildningsplaner. 

Maj Rektor - Har fattat beslut om Gemensamma föreskrifter och information.

Maj – Juni Ledningsgrupp GU – beredning av antal platser per program/beslut fattas 
av rektor LTH

Psykosocial arbetsmiljö – rapport årligen (4ggr/år) 



Verksamhetsplan - FUN
Pågående aktiviteter 

• Utvärdering av forskarutbildningsämnen – ämnen 

identifierade av UKÄ, täcker endast en mindre antal av 

ämnena. 

• Klargörande av FUNs inställning till jäv relaterade till 

tillsättning av betygsnämnder och opponenter inför 

disputation 

• Framtagande av praxis avseende plagiering i relation till 

avhandlingar 

• Klargörande av förutsättningar för dubbelexamen och 

gemensam examen inom forskarutbildningen. 

Arbetsgrupp tillsatt. 



Verksamhetsplan - FUN
Pågående aktiviteter 

• Följande punkter ska ses som förarbete inför fortsatt 

arbete inom FUN och vid institutionerna 

– Rutiner för att säkerställa avhandlingens kvalitet 

– Kriterier för ett forskarutbildningsämne – översyn av 

forskarutbildningsämnen 

– Redovisa och säkerställa att alla examensmål uppfylls 

i en forskarutbildning. 



Verksamhetsplan - FUN
Nya aktiviteter under perioden, följande punkter har 
diskuterats men är inte fastställda aktiviteter 

• Påverkar finansierings- och anställningsform hur 

doktoranden upplever sin forskarutbildning 

• Pedagogisk utveckling inom forskarutbildning 

• Forskarskolor på LTH 

• Genomgång av forskarutbildningsämnen – struktur på 

forskarutbildningsämnen, antal ämnen, kriterier för 

forskarutbildningsämne 



Verksamhetsplan - FUN
Nya aktiviteter under perioden, följande punkter har 
diskuterats men är inte fastställda aktiviteter 

• Framtagande av kvalitetsramverk för forskarutbildningen 

• Utred behov om utbildningar för handledare 

• Klargöra rollfördelningen mellan FUN och institutionernas 

studierektorer 





Programstruktur

Under hösten 2016 utsåg Ledningsgruppen för grundutbildning en 

arbetsgrupp som skulle se över strukturen på LTHs utbildningsprogram 

med fokus på de 5-åriga programmens utformning. Bakgrunden till 

uppdraget var att kvalitetsuppföljningar och diskussioner inom LTH har 

visat att det finns ett behov av att genomföra en översyn av 

programmens uppbyggnad samt progressionen i utbildningarna, kopplat 

till uppfyllandet av examensmålen. Detta gäller hela utbildningen men 

framförallt de avslutande 2 åren, dvs det som utgörs av specialiseringar 

på civilingenjörsprogrammen.



Mjuk 3 + 2 (Chalmers, KTH)

• Antagning och registrering på Civilingenjörsutbildning åk 1‐3
• Registrering på Mastersprogram åk 4‐5
• Vissa kombinationer av påbörjad CI + Master ger CI‐examen

• Obligatoriskt kandidatarbete

– Chalmers max 6 i grupp och KTH max 2 i grupp

• Kandidatexamen krävs inte för uppflyttning av ”egna” 

studenter till mastersprogram

• Studenter från andra lärosäten ska kunna uppvisa 

kandidatexamen för antagning till mastersprogram.



Skarp 3 + 2
• Antagning till kandidatutbildning som leder till 

kandidatexamen

• Antagning till masterutbildning som leder till 

masterexamen

• Kandidatexamen krävs för antagning till mastersprogram

• Ingen civilingenjörsexamen



Beredning

• Arbetsgrupp 

• Beredningsbeslut i LG GU

• Remiss på LTH

• Underlag för beslut till SLTH



Förslag till beslut 

• LTH ska ha sammanhållna femåriga program avseende 

civilingenjörsexamen samt arkitektexamen. Detta beslut 

gäller under de närmaste 6 åren om inga nya 

omständigheter framkommer. 





Programutvärdering - progression
• I verksamhetsplanen för Ledningsgruppen för 

grundutbildning ingår det att ett kvalitetssäkringssystem 

ska införas på LTH. Detta kommer att innehålla att 

programmen årligen ska redovisa en programportfölj. 

Portföljen ska ha ett sådant format att den också kan 

fungera som underlag för en bedömning. 

• Baserat på dessa portföljer är det möjligt att SLTH årligen 

får en redovisning över programmen, samlade slutsatser 

från bedömningarna och redovisning av styrkor och 

svagheter på samlad LTH-nivå. 

• Ansvaret för framtagande av programportföljer och för 

programutveckling ligger på programledning. 

Institutionerna har ansvar för kursernas genomförande 

och kvalitet. 



Programutvärdering - progression 

Förslag till beslut: 

• En samlad redovisning baserad på programportföljer från 

programledningar, kommentarer och slutsatser från 

Ledningsgruppen för grundutbildning samt bedömare 

presenteras årligen för SLTH. I denna redovisning ska 

dels framgå hur programmet har uppfyllt nationella och 

lokalt uppsatta mål, dels vilka förändringar som kommer 

att genomföras och vilket syfte dessa förändringar har.





LTH - programutbud

• I strategiska planen för LTH finns följande punkter: 

– U1: LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög 

internationell nivå, möter samhällets utbildningsbehov och 

avspeglar det aktuella forskningsläget. 

– U3: LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, 

designers, doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i 

samhälle och akademi på ett hållbart sätt. 

• Nuvarande utbildningsutbud uppfyller i stort ovanstående 

punkter, men samtidigt finns det ett behov av att 

analysera utbudet samt diskutera framtida förändringar i 

utbudet. En samlad bild över LTHs programutbud och 

relevansen i detta utbud skulle kunna ge LG GU och 

SLTH en bra grund för diskussioner kring 

sammansättningen av programutbudet. 



LTH - programutbud

Förslag till beslut: 

• SLTH ger Ledningsgruppen för Grundutbildning i uppdrag 

att regelbundet redovisa för styrelsen hur man har arbetat 

för att säkerställa i vilken mån programutbudet lever upp 

till U1 och U3, vilka slutsatser som dragits samt vilka 

större förändringar som initierats till följd av analysen.







Söktryck

Utbildningens namn

Totalt antal 

sökande 

2017

1:a 

handssökand

e 2017

Totalt antal 

sökande 

2016

1:a 

handssökande 

2016

Totalt antal 

sökande 

2015

1:a 

handssökande 

2015

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 435 63 506 77 486 69

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med 

automationsteknik 223 21 245 32 267 40

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 122 74 158 76

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 698 95 771 109 813 102

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 180 23 212 26 242 17

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 251 12 257 29 296 28

Brandingenjörsutbildning 372 108 487 149 515 159

Civilingenjörsutbildning i riskhantering 81 44 109 51 111 62

Arkitektutbildning 1567 454 1833 455 1705 429

Kandidatutbildning i industridesign 275 86 417 113 476 105

Tekniskt basår 1170 216 1385 268 1413 251

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 840 169 963 218 947 159

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 474 82 463 72 468 71

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 725 82 717 95 697 92

Civilingenjörsutbildning i datateknik 1250 247 1195 245 1175 229

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 511 45 523 53 534 57

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 486 61 548 72 561 73

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 1385 210 1434 201 1509 196

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 599 87 663 109 717 97

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 874 148 865 140 967 151

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 382 79 403 70 402 67

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 555 43 505 63 588 67

Civilingenjörsutbildning i bioteknik 859 110 793 100 850 112

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 697 98 801 94 829 89

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 2075 571 2250 591 2426 602

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 418 79 486 104 497 97

Summa 17069 3244 18325 3459 19649 3497



Andel kvinnor

Utbildningens namn

Totalt antal 

sökande 2017

1:a 

handssökande 

2017

antal kvinnor 1:a 

handssökande 

2017

andel kvinnor 

2017

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 435 63 5 7,9%

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik 223 21 0 0,0%

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 122 74 45 60,8%

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 698 95 28 29,5%

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 180 23 3 13,0%

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 251 12 4 33,3%

Brandingenjörsutbildning 372 108 32 29,6%

Civilingenjörsutbildning i riskhantering 81 44 20 45,5%

Arkitektutbildning 1567 454 256 56,4%

Kandidatutbildning i industridesign 275 86 41 47,7%

Tekniskt basår 1170 216 53 24,5%

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 840 169 35 20,7%

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 474 82 21 25,6%

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 725 82 15 18,3%

Civilingenjörsutbildning i datateknik 1250 247 36 14,6%

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 511 45 13 28,9%

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 486 61 13 21,3%

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 1385 210 34 16,2%

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 599 87 35 40,2%

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 874 148 45 30,4%

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 382 79 40 50,6%

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 555 43 25 58,1%

Civilingenjörsutbildning i bioteknik 859 110 62 56,4%

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 697 98 57 58,2%

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 2075 571 167 29,2%

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 418 79 54 68,4%

Summa 17069 3244 1134 35,0%



Jämförelse mellan universitet
Lund Chalmers

2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013

217 273 256 250 297 605 673 717 821 848

2112 2227 2159 2303 2353 2845 2547 2618 2710 2584

455 455 429 508 535 506 491 483 609 545

108 149 159 170 187

KTH Linköping

2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013

906 807 814 722 677 344 323 349 329 379

3836 3696 3631 3335 3363 1575 1629 1664 1817 1739

908 884 852 880 1010

Högskoleingenjör

Civilingenjör

Arkitekt

Brand

Högskoleingenjör

Civilingenjör

Arkitekt

Brand



Sökande masterprogram



Planeringstal
HT17

Arkitektutbildning 72

Brandingenjörsutbildning 49

Civilingenjörsutbildning i bioteknik 58

Civilingenjörsutbildning i datateknik 112

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 58

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik 44

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 54

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 54

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 101

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 129

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design 30

Civilingenjörsutbildning i riskhantering 40

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 85

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 35

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 40



Planeringstal
HT17

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik 25

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik 25

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur 65

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 46

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automation 32

Konstnärlig kandidatutbildning i industridesign 30



Planeringstal

HT17

Masterutbildning i arkitektur 20

Masterutbildning i bioteknik 20

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader 30

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 25

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 24

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 25

Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor 30

Masterutbildning i system på chips 30

Masterutbildning i trådlös kommunikation 30

Masterutbildning i vattenresurshantering 25

Tekniskt basår 64

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 30





Forskarutbildningsämne
Förslag till beslut: 

• Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att 

– lägga ned de tidigare forskarutbildningsämnena 

Livsmedelsteknologi (TEKLGF01), Läkemedelsteknologi 

(TEKFKFLT), Livsmedelshygien (TEKLGFLH), Industriell 

näringslära (TEKNLF00) och Livsmedelskemi (TEKNLFLK) (enligt 

allmänna studieplanerna Dnr U 2015/81 och U 2014/214), enligt 

bilaga 1. 

– inrätta Livsmedels- och Formuleringsteknik / Food and 

Formulation Engineering (TExxx) som ett forskarutbildningsämne 

vid LTH samt fastställa den allmänna studieplanen (Dnr U 

2017/222), enligt bilaga 2. 
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Struktur på LTHs femåriga program 
Under hösten 2016 utsåg Ledningsgruppen för grundutbildning en arbetsgrupp som 
skulle se över strukturen på LTHs utbildningsprogram med fokus på de 5-åriga 
programmens utformning. Bakgrunden till uppdraget var att kvalitetsuppföljningar 
och diskussioner inom LTH har visat att det finns ett behov av att genomföra en 
översyn av programmens uppbyggnad samt progressionen i utbildningarna, kopplat 
till uppfyllandet av examensmålen. Detta gäller hela utbildningen men framförallt 
de avslutande 2 åren, dvs det som utgörs av specialiseringar på 
civilingenjörsprogrammen. 
Baserat på denna rapport så fattade ledningsgruppen för grundutbildning beslut om 
att rekommendera att utbildningarnas utformning skulle bibehållas i nuvarande 
form, dock såg ledningsgruppen att det finns ett behov av förändringar i 
utbildningarna även i denna form, se beslutstext Dnr 2017/271.  
Baserat på detta så skickades rapport och beslut ut till institutioner och 
programledningar för att dessa skulle kunna komma med sina kommentarer inför 
beslut i LTHs styrelse.  
 
Sammanfattning av remissvar 
Svar inkom från 8 institutioner samt 8 programledningar. Majoriteten av svaren 
stödde LG GU:s förslag till beslut dvs att bibehålla nuvarande utformning av 
programmen (ett svar var tydligt för en övergång till 3+2, medan några svar inte 
var så klart för eller emot). Viktigt inför fortsatt arbete är att många svar innehöll 
ett antal kommentarer där man framförde synpunkter på krav på utformningen av 
programmen framöver. Detta gällde framförallt de avslutande två åren på de 
femåriga programmen. Punkter som togs upp i svaren och som är väsentliga att ha 
med i framtida arbete är: 

• Krav på att det genomförs ett systematiskt arbete med uppföljning av 
progression. 

• Väsentligt med fortsatt arbete med kvalitetssystem. 
• Träning i skrivande behöver stärkas. 
• Fakultetsöverskridande program måste kunna införas. 
• Kopplingen till verksamhet på ESS och MAX IV måste tydliggöras i 

framtida program. 
• Införande av fler masterprogram för att öka synligheten för internationella 

studenter. 

Många svar stödde också förslaget att i beslutet om programstruktur lägga in en 
skrivning om att detta beslut ska gälla under en tidsperiod förslagsvis 6 år för att ge 
program och institutioner möjlighet att utveckla programmen utan att känna att det 
finns en risk för stora förändringar i strukturen. 
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Synpunkter som framfördes som positiva med att gå över till 3+2 – upplägget: 

• Tydlighet mot LTHs egna studenter och presumtiva studenter, att det finns 
en möjlighet att läsa vid LTH både initiellt till en kandidatexamen och på 
den avslutande delen dvs ta en masterexamen. Detta skulle vara bra för 
intresset för LTHs utbildningar nationellt och för internationella studenter 
avseende masterprogram. 

• Mer likformigt med andra tekniska högskolor, både nationellt och 
internationellt. 

 
Synpunkter som framfördes som negativa med att gå över till 3 + 2 – upplägget:  

• Kan vara svårt att skapa forskningskoppling till kandidatarbete. 
• Arbetsbelastning vid införande av kandidatarbete. Exempel på kommentar: 

Slutsatser från N-fak är att kandidatarbete kräver stora arbetsinsatser.  
• Nuvarande system fungerar väl och det finns inom det goda möjligheter att 

utveckla starkare avslutningar, vilket kan möjliggöra utvecklingen av nya 
masterprogram. 

• Tydlig profil med sammanhållna fem-åriga program. 

 
Baserat på dessa svar så är slutsatsen att man inte vill göra förändringar i 
huvudstrukturen på programmen, men att det finns starka önskemål om 
förändringar i avslutande del av de femåriga utbildningarna. Det bör anges att om 
inte nya omständigheter som kräver förändringar tidigare så rekommenderas att ett 
beslut gäller en period av 6 år. Därefter kan man göra en ny översyn av 
programstrukturen. Detta är lämplig period med hänsyn till det nya kvalitetssystem 
som ska införas på LTH  
 
 
 
Förslag till beslut: 
LTH ska ha sammanhållna femåriga program avseende civilingenjörsexamen samt 
arkitektexamen. Detta beslut gäller under de närmaste 6 åren om inga nya 
omständigheter framkommer.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:  

1. Arbetsrapport 
2. LG GUs beredningsbeslut 2017-03-01, 2017/271 
3. Remissen 
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1. Uppdrag, arbetsgrupp och arbetssätt 

Ledningsgruppen för grundutbildning (LGGU) utsåg i september 2016 en arbetsgrupp för att arbeta 
med uppdraget att se över strukturen på LTH:s 5-åriga utbildningsprogram. Uppdraget innebar en 
kartläggning av de varianter på femårig programutformning som existerar nationellt, samt något 
relevant från internationellt/-a universitet. Från denna kartläggning skulle det klargöras vilka 
varianter som är relevanta för LTH:s utbildning samt de för- och nackdelar som finns för de olika 
varianterna. 

Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp inom LGGU bestående av: 

 Carin Andersson (OA) 

 Klas Ernald Borges (OA) 

 Camilla Hedberg (utbildningsavdelningen) 

 Anders Heyden (OA) 

 Anders Lundqvist Persson (TLTH) 

Arbetsgruppen har i sitt arbete undersökt programstrukturen på Chalmers, Linköpings Universitet, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Luleås Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, Aalborg Universitetet 
(DK), Danmarks Tekniska Universitet (DK), Kaiserslauten (DE) samt Norges Teknisk-naturvitenskapelige 
Universitet (NO).  Även Sveriges Ingenjörer utfrågades i arbetet för att få en uppfattning av vilka typer 
av examina som arbetslivet anser ”viktiga”. En sammanställning av detta återfinns i Kapitel 3. 

Under uppdragets gång identifierades i huvudsak tre olika varianter som  kategoriserades som Skarp 
3 + 2, Mjuk 3 + 2 samt Sammanhållet 5-årigt program, som finns beskrivna i avsnitt 4 

Efter genomförd kategorisering av strukturerna bjöds studierektorer, prefekter och programledare in 
på diskussionsmöten för att få deras input om vad de ansåg om de olika alternativen i relation till 
dagens. En sammanfattning av denna input kan läsas i Kapitel 5.  

Under diskussionerna med de olika organisationsdelarna och internt i arbetsgruppen har konsekvenser 
kopplat till de olika alternativen identifierats, såväl som konsekvenser vid ett eventuellt införande. 
Detta finns beskrivet i avsnitt 6 och 7. 

2. Befintlig programstruktur och examina 

Vid LTH erbjuds idag 16 sammanhållna 5-åriga civilingenjörsutbildningar och 13 mastersprogram varav 
två är joint programmes dvs program som genomförs gemensamt med andra utländska lärosäten i 
enlighet med tecknade avtal. Inom LTHs programutbud finns också den sammanhållna 5-åriga 
arkitektutbildningen och fem högskoleingenjörsutbildningar. Industridesignutbildningen är uppdelad i 
en kandidat- och en mastersutbildning. Civil- och arkitektutbildningarna leder fram till yrkesexamina 
med möjlighet att avlägga en generell examen i form av kandidatexamen under förutsättning av att 
ett kandidatarbete genomförs. Civilingenjörsutbildningen i medicin och teknik innehåller i sin struktur 
ett obligatoriskt kandidatexamensarbete, för övriga går det att genomföra ett kandidatexamensarbete 
som en valfri kurs. På A-programmet förekommer kandidatarbete i relativt stor omfattning, mycket 
beroende på möjligheten att arbeta med ett självständigt projekt för att bygga upp sin s k portfölj. 

2.1 Teknologie kandidatexamen  
För student som genomfört ett kandidatarbete är det möjligt att ansöka om en Teknologie 
kandidatexamen. Av högskoleförordningen framgår att kandidatexamen uppnås efter att studenten 
fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (3 år) med viss inriktning som varje högskola själv 
bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området 
(huvudområdet) för utbildningen. 
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För att fylla dessa krav och målen för denna examen har LTH beslutat att utöver ett godkänt 
kandidatexamensarbete ska 150 högskolepoäng komma från obligatoriet eller alternativobligatoriet, i 
de tre första årskurserna av ett och samma civilingenjörsprogram. Av kurserna ska minst 18 
högskolepoäng vara i matematik och minst 60 högskolepoäng vara på fördjupad grundnivå (G2) eller 
på avancerad nivå (A). Huvudområde för denna examen är teknik. 

2.2 Civilingenjörsexamen 
En civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
För att fylla ovan krav och målen för examen har LTH beslutat att utbildningen omfattas av ett 
grundblock med obligatoriska kurser eller alternativobligatoriska kurser om 180 högskolepoäng varav 
minst 60 är på fördjupad grundnivå (G2) eller på avancerad nivå (A). Utbildningen innehåller minst 27 
högskolepoäng i matematik, 6 högskolepoäng i hållbar utveckling och 6 högskolepoäng i 
ekonomi/entreprenörskap. Varje utbildning innehåller en specialisering om minst 45 högskolepoäng, 
varav minst 30 är på A-nivå. Totalt ska minst 75 högskolepoäng vara på A-nivå. Slutligen innehåller 
utbildningen ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng på A-nivå. 

Utbildningen får innehålla max 15 högskolepoäng externt valfria kurser inkluderat LTH-gemensamma 
kurser. 

En student som genomfört en civilingenjörsutbildning kan även ansöka om en generell examen i form 
av masterexamen under förutsättning att examensfordringarna är uppfyllda. Konkret innebär detta att 
specialiseringen matchar en masterutbildning och att genomfört examensarbete även uppfyller 
kursmålen för ett masterexamensarbete. Kravet på tidigare avlagd kandidatexamen anses uppfyllt 
genom att studenterna tar ut en civilingenjörsexamen före masterexamen. 

2.3 Mastersexamen 
Mastersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (2 år) med 
viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, vara minst 60 högskolepoäng med fördjupning 
inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd 
kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller 
motsvarande utländsk examen.  

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan 
att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid 
antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit 
utfärdas. 

För att fylla ovan krav och målen för examen har LTH beslutat att studenten har fullgjort 120 
högskolepoäng i ingående kurser varav examensarbete ska ingå om 30 högskolepoäng. Andelen 
kurspoäng på avancerad nivå ska uppgå till minst 75 högskolepoäng, inkluderat examensarbetet. 

Huvudområdet är olika beroende av program. Fullständig förteckning över examina vid LTH finner du 
via: 

http://www.student.lth.se/studieinformation/examen/examensbestaemmelser/ 

3. Kartläggning av programstrukturer 

I detta avsnitt beskrivs vilka programstrukturer som förekommer både hos nationella lärosäten och 
utvalda internationella lärosäten. 

3.1 Programstrukturer hos nationella lärosäten 

Arbetsgruppen har valt att analysera nationella lärosäten som ger CI-utbildningar vilka är 
nedanstående: 

http://www.student.lth.se/studieinformation/examen/examensbestaemmelser/
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Chalmers  

Chalmers Tekniska Högskola (CTH) har 17 arkitektur- och CI-program för fem års studier, 9 
högskoleingenjörsprogram och 41 mastersprogram. Programmen är uppdelade i två steg, med sin 
respektive examen, dvs kandidatexamen och mastersexamen. Det utfärdas också en CI-examen efter 
att de två delarna, kandidatexamen och MSc-examen, har fullbordats. Det innebär att en student får 
tre examina, och för lärosätet att tre examina måste utfärdas. Var och en av dessa tre examina utfärdas 
dock utifrån studentens ansökan, och inte automatiskt efter avslutad utbildning. 

Den som antas till ett femårigt utbildningsprogram får därmed sin utbildning uppdelad i två delar. De 
41 mastersprogrammen utgör en meny av studiemöjligheter för de två sista årens studier (av totalt 
fem år). Detta är den totala mängden mastersprogram, och konkret för varje kandidatprogram blir det 
ett urval av mastersprogram att välja ifrån.  

Exempel kan ges från programmet Samhällsbyggnadsteknik (S-programmet, tidigare V-programmet). 
Här finns det åtta s.k. ackrediterade mastersprogram som utgör möjliga fortsättningar på studierna 
efter kandidatnivån. För fyra av dessa finns det en platsgaranti för antagning för de egna studenterna, 
förutsatt att man har klarat av studierna för kandidatexamen. Dessa fyra kan ses som de naturliga inom 
S-området, på samma sätt som specialiseringarna har utformats för ett specifikt program på LTH. För 
de fyra andra mastersprogrammen finns ingen platsgaranti - för studenterna på S-programmet. Tre av 
dessa mastersprogram har sin ”hemvist” i andra femåriga utbildningsprogram (motsv. LTHs M, F och 
Pi-program), dvs med platsgaranti. De finns flera femåriga program som på detta sätt ”delar” eller ”får 
ta del av” ett annat programs mastersprogram. Som exempel kan ges Mastersprogrammet i 
Engineering Mathematics and Computational  Science. Deras ”moderprogram” är F och Pi, men finns 
som ackrediterat program (utan platsgaranti) för S, D, C, K med Fysik, K, B, M och Automation 
(bokstavsförkortningar för LTHs CI-program - närmaste motsvarighet). 

Utöver de ackrediterade mastersprogrammen för CTH-studenter från ingångarna (såsom S-
programmet) finns det förstås också möjlighet att gå vidare till annat mastersprogram om man 
uppfyller förkunskapskraven. Antagning sker också till mastersprogrammen för studenter med 
kandidatutbildning från annat universitet, där antagningskraven är lite mer omfattande än för CTH-
studenterna. 

Ackreditering (för såväl MSc-program med och utan platsgaranti) innebär att man har rätt att få ut en 
CI-examen utifrån sin kandidat- och mastersexamen. Det innebär att CTH har värnat om att behålla CI-
examen för sina studenter, och att man göra det genom att definiera det som ackrediterade program. 
Utöver detta skulle det i princip kunna finnas möjlighet att ansöka om och bli antagen till ett 
mastersprogram utan att sedan få en CI-examen. Detta är dock inget som lyfts fram av CTH. Det viktiga 
är att definiera hur utbildningsgången ser ut för den som antas till ett program, och där siktet är inställt 
på CI-examen. 

Kopplingarna mellan ingångar och  mastersprogram presenteras i en matris (se bilaga 1) där 
mastersprogrammen redovisas vertikalt, och varje ingång horisontellt (dvs man ser där vilka ingångar 
som ger möjlighet att studera vilka mastersprogram). Man får härigenom en översikt om både 
valmöjligheter för studenten på kandidatnivå, och möjliga härstamningar för studenterna på 
mastersnivå.  

Det finns också ett mastersprogram som kan sökas från i princip alla ingångar, dvs. med en ganska bred 
rekryteringsbas. Programmet Lärande och ledarskap utgår exempelvis ifrån en generell 
ingenjörskompetens på kandidatnivå, och går sedan in på de specifika områdena lärande och 
ledarskap. Det kan sägas ha vissa strukturella likheter med LTHs riskhanteringsprogram. 

Platsgaranti är vidare villkorat av att man söker till samtliga (dock max 4) mastersprogram som finns 
för ”moderprogrammet”. Man är garanterad plats på något av mastersprogrammen, men inte att man 
får sitt förstahandsval. 
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Kraven för antagning på ett ackrediterat program utan platsgaranti är att någon/några specifika kurser 
på kandidatnivå finns, dvs förutom ”moderprogrammets” generella kompetens.  

För antagning till ett mastersprogram krävs för CTH-studenter minst 150 hp och avslutat 
kandidatarbete, men även en möjlighet till antagning med villkor om att kandidatarbetet avslutas 
senare. För utfärdande av CI-examen ska förstås kandidatutbildningen vara avslutad (och 
masterutbildningen), vilket då innebär att kandidatarbetet är obligatoriskt. 

Kandidatarbetet innebär en nyordning för CTH jämfört med tidigare. Det kräver en hel del för att 
organisera, och att det finns konkreta ämnen för kandidatarbeten. Institutionerna ombeds komma 
med förslag till ämnen till programansvariga, och därefter sker en fördelning av ämnen mellan de 
studerande. I kontakter med CTH har framkommit att många av uppgifterna har mer en karaktär av 
större övnings-/projektuppgifter utan stor variation. Man har organiserat kandidatarbetet att 
genomföras i grupp om 3-6 studenter. Examinationen är individuell och görs på gruppens arbete. Alltså 
måste  formellt varje student uppnå lärandemålen för kandidatarbete. Det har inte framkommit annat 
än att denna modell är accepterad, även om det förekommer synpunkter om den reella svårigheten 
att garantera att lärandemålen uppfylls för varje student. Som jämförelse kan nämnas att man på KTHs 
genomför kandidatarbetet i grupper om maximalt två studenter.  

Förutom kandidatprogrammen finns det även möjligheter att studera till ett MSc-program för den som 
läser ett högskoleingenjörsprogram (Hing). Vissa specifika kurskrav gäller för antagning till ett MSc-
program. Om dessa uppfylls ges platsgaranti till MSc-programmet. Antalet tillgängliga mastersprogram 
är färre för den med en Hing-examen, jämfört med student med kandidatexamen. En sådan student 
med Hing-examen får sedan en masterexamen, men för CI-examen krävs det komplettering, framför 
allt inom matematik och några fler breddande kurser. 

Det bör också nämnas att mastersprogrammen ges på engelska, vilket gör att CTH har öppnat upp för 
studenter från andra universitet, i Sverige och utomlands. Antagningsprocessen är i sig omfattande, 
vilket medför en stor arbetsbelastning för CTH.  

Erfarenheterna av denna 3+2-modell är i huvudsak positiva enligt företrädare för CTH. Det är framför 
allt den ökade rörligheten mellan programmen, samt inflödet av studenter från andra lärosäten, samt 
att man har fått arbeta ordentligt med kvalitetsarbetet för de två olika nivåerna. Det noteras dock att 
vid en förändring i något led påverkas också andra delar i matrisen. 

Linköpings Universitet  

LiTH har följt utvecklingen av Bologna till den nivå att de infört en mjuk 3+2 inom en samlad 5-årig 
utbildning, det vill säga likt CTH, skillnaden skall dock, enligt deras beskrivning, ligga i att man inte 
ansöker om sin master – utan är antagen till ett 5-årigt program och slutför detta – så som det är på 
LTH. Det ska inom detta system då finnas möjlighet för en student som vill göra ett kandidatarbete att 
avsluta sin utbildning där, dvs ta en teknologie kandidatexamen. Den som istället väljer att slutföra 
sina CI-studier kommer behöva uppfylla kraven för mastersexamen. Detta inkluderar lokala regler på 
exempelvis 45 hp inom grund-/avancerad nivå av matematik och tillämpning av matematik., för 
teknologie kandidatexamen krävs 15hp inom G2-kurser samt 20hp matematik. 

Luleå Tekniska Universitet  

LTU erbjuder 14 olika 5-åriga sammanhållna CI-program med samma upplägg och struktur som på LTH, 
plus 25 olika mastersprogram (alltså betydligt fler än på LTH). Utöver dessa erbjuds även 11 stycke 
högskoleingenjörsprogram.  

LTU befinner sig i ungefär samma situation som LTH, dvs överväger hur de ska göra med sammanhålla 
utbildningar och mastersprogram. De har en liten annorlunda problembild i för många mastrar, och 
funderade därför på möjligheten att modularisera strukturen på något sätt. I övrigt så har LTU har inget 
obligatoriskt kandidatarbete i Åk 3, men har ett valfritt block i om 15 hp i obligatoriet, så det finns 
utrymme att utföra ett kandidatarbete om så önskas. 
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Kungliga Tekniska Högskolan  

Vid ansökan till KTH finns ingångar till såväl kandidatutbildningar (3), civilingenjörsutbildningar (17) 
som till masterutbildningar (drygt 50). För studenter på civilingenjörsutbildningarna är tre examina 
möjliga att erhålla eftersom kandidatarbete är obligatorisk i KTHs programstruktur.  Kurserna är 
sammansatta på så sätt att en student som uppfyller målen för en civilingenjörsexamen även uppfyller 
målen för en kandidat- och en masterexamen.  

Studenter antagna till en civilingenjörsutbildning antas och registreras efter tre år om på ett 
mastersprogram. Behörig till mastersprogram från ett civilingenjörsprogram är den som har minst 150 
högskolepoäng från ett urval av civilingenjörsprogram vid KTH och ett godkänt examensarbete för 
kandidatexamen. 110 av dessa poäng ska vara från godkända kurser i årskurs 1 och 2.  

Efter att KTH införde ett obligatoriskt kandidatarbete kan de se en ökad genomströmning och 
progression i färdighet att rapportera projekt. I nya strukturen kan på minussidan utläsas en otydlighet 
för näringsliv och studenter om skillnaderna mellan en civilingenjörsexamen och en masterexamen.  

Examensfordringar för civilingenjörsexamen 

För civilingenjörsexamen ska den studerande ha fullgjort kurser om 300 högskolepoäng varav 
matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng och därutöver minst 180 
högskolepoäng (inkl. 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet. 

Minst 90 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl. 30 
högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.  

Ytterligare mål inom ramen för högskoleförordningens examensordning och de mål som anges i denna 
lokala examensordning fastställs av respektive skolchef i utbildningsplanen för varje 
utbildningsprogram (teknikområde). För detaljerade upplysningar om programmål, se respektive 
programs utbildningsplan.  

Examensfordringar för teknologie kandidatexamen 

Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 
och uppfyller de nationella examenskraven och fullgjort samtliga kurser inom programmet 
motsvarande 180 högskolepoäng, varav matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 
högskolepoäng; minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv 
fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Huvudområde för kandidatexamen är teknik. 

Examensfordringar för teknologie masterexamen 

Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den 
studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 120 
högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 
30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.  

Uppsala Universitet  

Uppsala Universitet (UU) har ett upplägg som är mycket likt det som finns vid LTH idag. En stor skillnad 
är dock att UU inte har en teknisk fakultet utan en gemensam teknisk-naturvetenskaplig fakultet.  

UU har 9 st integrerade 5-åriga civilingenjörsprogram; elektroteknik, energisystem, informations-
teknologi, kemiteknik, miljö- och vattenteknik, molekylär bioteknik, system i teknik och samhälle, 
teknisk fysik samt teknisk fysik med materialvetenskap, som i stort sett ser ut som motsvarande 
program på LTH. De flesta av dessa CI-program innehåller en valfri kurs på 15 hp som heter 
”Självständigt arbete inom XX” under åk 3. Denna kurs verkar motsvara ett kandidatarbete, men man 
har av någon anledning inte valt att benämna den ”Kandidatarbete inom XX”. Det finns möjlighet att 
avsluta ett 5-årigt CI-program efter 3 år och då ta ut en högskoleingenjörsexamen (dvs ej 
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kandidatexamen). CI-programmen verkar vara mer uppstyrda under de sista 2 åren än våra program, 
där valfriheten består av olika inriktningar. 

UU har också ett antal kandidatprogram som motsvarar de kandidatprogram LU har på N-fak, samt 16 
mastersprogram, där flertalet i stort sett motsvarar de mastersprogram LU har på N-fak, medan några 
av de övriga motsvarar de mastersprogram som finns på LTH, dvs riktar sig till internationella betalande 
studenter. Det ser ut att vara skarpa in- och utgångar mellan kandidat- och mastersprogrammen. 

Det finns även 5 st högskoleingenjörsprogram som ger högskoleingenjörsexamen. 

Sveriges Ingenjörer 

Sveriges Ingenjörer bevakar kvalitet och yrkeskompetens i den utbildningsstruktur som finns i Sverige 
idag. De har relativt omfattande kontakter med de flesta tekniska högskolor, och har noterat 
omläggningen till en 3+2-modell på framför allt CTH och KTH. De konstaterar att det har skett en viss 
akademisering av dessa utbildningar, och att det inte gynnar CI-utbildningar vars grundläggande 
inriktning är yrkesutbildning. De ser inga fördelar med att man får två olika examina, och genom CI-
examen blir det en tredje examen. Med Hing-examen blir det totalt fyra olika examina. Detta skapar 
en onödig oklarhet för näringslivet. 

3.2 Programstrukturer hos internationella lärosäten 

Vi har valt att göra en utblick i närområdet i den internationella kartläggningen. 

Aalborg Universitet 

Aalborgs Universitet har delat upp utbildningarna i två separata steg, dels en BSc-utbildning och dels 
en MSc-utbildning. De femåriga ingenjörsutbildningarna är basen, vilket också innebär att man 
behåller dem som grundläggande utbildningsuppdrag, dvs den som antas har normalt sett ett femårigt 
utbildningsperspektiv. För antagning till ett mastersprogram finns en viss generell nivå, i form av en 
BSc-utbildning i teknik, diplomingenjör eller BSc-examen i naturvetenskap. Det finns dock specifika 
krav utifrån mastersprogrammens inriktningar. Och man behåller 

Man har noterat att BSc-nivån blir väldigt generell och ej yrkesanpassad. En person med en BSc-
examen inom någon ingenjörsvetenskap är därmed inte tydligt anställningsbar. Det innebär att en BSc-
examen endast innebär att man skaffar sig en ”biljett” för fortsatta studier på MSc- nivå. 

Alla BSc-utbildningar avslutas med ett BSc-arbete (10-20 ECTS). Gruppstorleken är 2-4 studenter. Man 
har också ett generellt krav i att BSc-projektarbetet ska ”sammanfatta” de tre årens studier, dvs inom 
det specifika fackområdet för BSc-utbildningen. 

Kaiserslauten  

Kaiserslautern University har både 4.5-åriga diplomingenjörsutbildningar, utan möjligheter att ta ut 
kandidatexamen, och kandidat+master-program med skarp 3+2-uppdelning. Det är alltså två helt 
separata spår utbildnings- och examens-mässigt, men det förekommer samläsning av kurser.  

NTNU  

I NTNU:s tekniska utbildningsutbud finns 51 st 2-åriga mastersprogram, 17 st 5-åriga CI-program (de 
kallas Master på hemsidan) och 23 bachelor-utbildningar. Enligt dem är den primära lösningen ett 
integrerat 5-årigt program. En värdering av förkunskaperna från bachelor-nivå görs vid uppflyttningen 
till mastersnivå. Det är oklart men förmodat att utbildningarna innehåller ett kandidatarbete. 

4. Alternativa programstrukturer 

Arbetsgruppen har mot bakgrund av inventeringen nationellt och internationellt ovan tagit fram 3 olika 
förslag, varav det ena är en mindre modifiering av nuvarande programstruktur på LTH. De 3 förslagen; 
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Skarp 3+2, Mjuk 3+2 och Sammanhållet 5-årigt program med modifierad avslutning, beskrivs var för 
sig nedan. I bilaga 2 finns dessa beskrivna  tillsammans med för- och nackdelar i den form de 
presenterades vid diskussionsträffarna med prefekter, studierektorer och prgramledare. 

4.1 Skarp 3+2 (Industridesign på LTH) 

Det första alternativet är att använda en skarp 3+2-modell för samtliga dagens civilingenjörsprogram 
på LTH. Detta skulle då fungera på samma sätt som för Industridesignprogrammet. Studenterna antas 
först till ett 3-årigt kandidatprogram, som naturligtvis innehåller ett obligatoriskt kandidatarbete, och 
tar ut en kandidatexamen efter 3 år. Sedan söker studenterna in på ett 2-årigt mastersprogram (där 
studenten uppfyller behörighetskraven genom avlagd kandidatexamen). Efter ytterligare 2 års studier 
tar studenterna sedan ut en masterexamen. Studenterna måste alltså ha tagit ut kandidatexamen 
innan fortsatta studier på masternivå kan påbörjas. En annan konsekvens är att civilingenjörsexamen 
försvinner. 

4.2 Mjuk 3+2 (Chalmers och KTH) 

Det andra alternativet är att gå över till en mjuk 3+2 på samma sätt som Chalmers och KTH har gjort. 
Detta alternativ innebär att vi antar studenterna på ett civilingenjörsprogram och de börjar läsa på 
motsvarande kandidatprogram som fungerar som en ingång. När studenterna har gått igenom 
kandidatprogrammet söker de in till ett mastersprogram, men vi kräver inte kandidatexamen för att 
anta till mastersprogrammet. Vi har valfrihet att definiera kriterierna för uppflyttning från kandidat till 
mastersnivå. Vi erbjuder då såväl kandidatexamen, masterexamen som civilingenjörsexamen. 
Kandidatarbetet blir en obligatorisk kurs på samtliga kandidatprogram. Precis som Chalmers och KTH 
har gjort måste vi göra en mappning mellan kandidatprogram och mastersprogram samt eventuellt 
ställa ytterligare krav för civilingenjörsexamen. För detaljer om detta alternativ se Avsnitt 3.1. 

4.3 Sammanhållet 5-årigt program med modifierad avslutning 

Det tredje alternativet är att behålla dagens programstruktur, med en mindre modifiering. Detta 
innebär alltså att kandidatarbete fortfarande blir valfritt (såvida det inte är en obligatorisk kurs inom 
programmet). Det innebär också att studenterna kan ta ut en kandidatexamen på samma sätt som 
idag. Modifieringen innebär att specialiseringskravet skärps en aning. Ett förslag är att öka antalet 
kurser som måste tas inom en specialisering från dagens 45 hp till, till exempel 60 hp. Det bör även 
vara möjligt att ha olika ”spår” inom en specialisering, dvs studenterna måste läsa ett visst antal 
obligatoriska kurser inom ett spår. Obligatoriska kurser bör finnas inom varje specialisering, för att 
bättre kunna säkerställa uppfyllelse av examensmålen. Man bör också överväga om det skall finnas ett 
krav på ett visst antal (till exempel 15) hp inom obligatoriet som handlar om projektarbete och muntlig 
och skriftlig presentation och opponering. Vi föreslår också att man bör se över vilka kurser som kan 
tillgodoräknas inom det externt valfria blocket (15 hp) och överväga att bara godkänna kurser som är 
relevanta för en civilingenjörsutbildning. Slutligen föreslår vi att man överväger att utöka kravet på 
antalet hp på avancerad nivå som krävs för CI-examen till 90 hp. 

5. Synpunkter på alternativa programstrukturer 

Arbetsgruppen har diskuterat de tre alternativa programstrukturerna med 3 anställningskategorier vid 
tre olika tillfällen: 

 Programledare (2016 11 14) 

 Studievägledare (2016 11 16) 

 Prefekter (2016 12 16) 
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Under dessa möten har de alternativa förslagen på programstrukturer presenterats och en relativt 
öppen diskussion kring följande frågeställningar har ägt rum:  

• Vilka positiva och negativa synpunkter finns på de tre föreslagna alternativen? 
• Vad anser ni om obligatoriskt kandidatarbete? 
• Vad har du för synpunkter på en mer ”masterlik” struktur på specialiseringarna med t.ex. 

utökat poängantal, visst antal obligatoriska poäng, ökat krav på poäng på avancerad nivå och 
ett fåtal track/spår att välja på istället för en kurskorg. 

Nedan följer synpunkter framförda från respektive grupp. 

5.1 Programledare 

Eftersom Chalmers mjuka 3+2 modell presenterades relativt detaljrikt uppkom en del frågor kring 
denna struktur. I denna kan man få ut en CI-examen om man kombinerar rätt kandidat med rätt master 
och oftast behöver välja rätt valfria kurser. Hur stor blir fördröjning för studenterna om de gör felaktiga 
val? Det är så att det blir fördröjningar om man vill ha ut en CI-examen. Erfarenheter från K och B är 
att det är så svårt att studenterna avbryter och återvänder till LU för att kunna ta ut sin CI-examen. 

Generellt var inställningen negativ till skarp 3+2, bl.a. för arbetet med att validera alla mastersprogram 
och kravet på kandidatexamen för att bli antagen på mastersnivå ökar den administrativa bördan och 
riskerar att förlänga studietiden. 

En kommentar till befintlig struktur är att det finns för mycket valfrihet i specialiseringarna och att det 
finns för mycket valfria kurser. 

Vi diskuterade de fördelar kandidatarbetet kan ge avseende träning i ingenjörsfärdigheter kontra 
nackdelen att kandidatarbetet ”knuffar ut” teknikkurser som måste förskjutas till högre årskurser, och 
funderade på om en projektkurs kan ge den träning som behövs istället för ett kandidatarbete. 

Angående diskussionen om att göra specialiseringarna mer masterslika, så var en kommentar att det 
kan försvåra utbyte eftersom det kan vara svårare att hitta motsvarande kurser på ett utländskt 
universitet. 

5.2 Studierektorer 

Studierektorerna hade många och samstämmiga synpunkter.  

När Nano-programmet utvecklades valde man aktivt ett sammanhållet 5-årigt CI-program för att bygga 
ett yrkesförberedande program. Dessutom blir vissa utbildningarna på LTH ”internkonkurrenter”, med 
NatFak och det går inte att jämföra kvaliteten på ett kandidatarbete på LTH med en C-uppsats på 
NatFak. 

Generellt är uppfattningen att ett kandidatarbete med 2 studenter skulle kräva stora resurser för att 
genomföras med acceptabel kvalitet. Alla var överens om att det inte går att införa ett obligatoriskt 
kandidatarbete utan att samtidigt tillföra mer resurser eftersom: 

 Studenterna inte har tillräckligt djupa kunskaper för att genomföra ett generellt 
programspecifikt större analysprojekt. Detta kräver mycket arbete av handledare. 

 Inventering / Design /Formulering av nya problemställningar varje år. 

Vittnesmål från Chalmers ger att det krävs mycket arbete för att handleda studenterna och att deras 
förkunskaper är bristande i relation till de uppgifter som egentligen är intressanta att jobba med. De 
får därför lägga en del tid på att lära studenterna vissa saker de behöver för att lösa uppgifterna. 

På LTH har ID programmet en skarp 3 + 2-struktur som de egentligen skulle vilja överge till förmån för 
ett sammanhållet 5-årigt program. De positiva effekter som förväntades av 3+2-omläggningen har 
uteblivit och istället har den administrativa bördan ökat. 
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Anders LP, student på BME-programmet, är positiv till det kandidatarbete de gör, där de får chansen 
att prova på yrkesspecifika projekt tidigt i utbildningen. De flesta anser att studenterna behöver öva 
på att göra att större projekt under obligatoriet, men att kandidatarbete inte håller måttet gentemot 
UKÄs mål. 

På K och B är man negativ till kandidatarbete och har istället lagt in projektkurser i obligatoriet, där 
man tränar ingenjörsfärdigheter på motsvarande sätt. Man är nöjda med denna lösning som fungerar 
utmärkt. Flera röster på mötet instämmer i att man hellre använder en teknikprojektkurs för att träna 
ingenjörsfärdigheter än ett kandidatarbete. Flera är dessutom emot att ta bort 
teknikfördjupningskurser i obligatoriet och flytta dessa till Åk 4 och 5, vilket gör att man inte når samma 
teknikdjup med ett obligatoriskt kandidatarbete. 

På mötet diskuterades även alternativet att designa om specialiseringarna att bli med ”masterslika”, 
vilket bemöttes positivt av flera mötesdeltagare: 

 ”Vi behöver styra upp de två sista åren” 

 ”För mycket valfrihet i de två sista åren ger en svag specialiseringsprofil” 

 ”Svårt att säkerställa vissa kvalitetskriterier med för befintlig valfrihet i Åk 4 och 5” 

5.3 Prefekter  

Diskussionerna med prefekterna handlade mycket om skrivande och kandidatarbete. Många var 
överens om att skrivandet är ett problem och att denna färdighet behöver tränas mer. Flera förslag på 
hur man gör det på bästa sätt framkom: 

 Kandidatarbetet förbättrar / tränar förmågan att skriva. 

 Kandidatarbetet är inte tillräckligt för att ge önskade skrivfärdigheter, det behöver tränas 
under längre tid än så. 

 Någon annan lärarkompetens än vår (på LTH) behöver komma in och undervisa detta. Kan vi 
godkänna ett gott tekniskt arbete som är bristfälligt dokumenterat? 

Andra synpunkter kopplade till kandidatarbetet var: 

 Om obligatoriet är för brett kan man ändra utbildningarna så att de blir mer fokuserade de tre 
första åren? 

 De tre första åren är inte för breda, vi behöver sänka förväntningarna på kandidatarbetena 
istället. 

 För oss på Fysik är det problematiskt med kandidatarbete när NatFak jämförs med LTH, 
eftersom kvaliteten på ett kandidatarbete inte når upp till den hos en C-uppsats. 

 Kandidatarbete innebär mycket administration. 

 Kandidatarbete ”stjäl” poäng i obligatoriet. 

Generellt så var prefekterna mest positiva till en mjuk 3 + 2, kommentarer i anslutning till denna 
ståndpunkt är: 

 Kan reducera antalet ingångar. 

 Lättare att hantera kommunikation och skrivande 

Det fanns även positiva synpunkter på den sammanhängande 5-åriga utbildningen: 

 Vi ska var stolta över vår CI-utbildning den fungerar bra. 

 I Tyskland vill man ha tillbaka Diplomingenjörsutbildningen. 

Vi avslutade diskussionen med prefekterna med en handuppräckning vars resultat blev: 

 Befintlig: 5 st 

 Mjuk 3+2: 10 st 

 Skarp 3+2: 0 st 
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6. Konsekvensanalys 

I föreliggande avsnitt sammanfattas de konsekvenser som framkommit via diskussioner  och 
kartläggningar av andra lärosäten. 

6.1 Konsekvenser för kvaliteten 
I en skarp 3 + 2 eller mjuk 3 + 2 med kandidatarbete, tränas studenternas skrivande förmåga och 
förmågan att arbeta i projektform under kandidatarbetet. Detta förmodas inverka positivt på 
kvaliteten hos examensarbetet. Denna förmodan styrks av att Chalmers, som har ett obligatoriskt 
kandidatarbete, fick bäst omdömen i UKÄs senaste utvärdering, där examensarbetet spelade stor roll 
för bedömningsresultatet.  

Med en uppdelning i 3 + 2 finns möjlighet att designa kandidat- och mastersprogrammen mot 
programmålen. 

Införande av kandidatarbete om 15 hp innebär att motsvarande poäng teknikförberedelsekurser faller 
bort i Åk 3. Det innebär att dessa förberedelsekurser (G2) måste flyttas upp i specialiseringarna, vilket 
i sin tur innebär att man inte uppnår det teknikdjup i specialiseringarna vi har idag. Eftersom ett 
kandidatarbete är en synteskurs, och inte en fördjupningskurs, tränas i huvudsak ingenjörsfärdigheter.  

Införandet av en skarp 3 + 2 riskerar att fördröja studietiden, eftersom det kräver att studenten är 
godkänd på samtliga kurser för att kunna få ut examen och söka till ett mastersprogram. Eftersom 
antagning till mastersprogrammastersprogram sker en gång per år, behöver studenten invänta detta 
ansökningstillfälle. 

Det bör dock noteras att både CTH och KTH har en vissa anpassade villkor för antagning till 
mastersprogram för de studenter som inte har fullbordat sin utbildning på kandidatnivån. Det kan ses 
som en nödvändighet för att kunna behålla studierytmen utifrån ett sammanhållet femårigt 
perspektiv. Det kan ha en positiv effekt för att inte ha med sig oavslutade kurser när man påbörjar sin 
mastersutbildning. 

6.2 Konsekvenser för administrationen 
Införandet av en skarp 3 + 2 kräver betydligt mer arbete (i princip dubbelt) för antagnings- och 
examensavdelningen, eftersom en examen från kandidatprogrammet krävs för att kunna söka till ett 
mastersprogram. Vid en mjuk 3 + 2 kan administrationen reduceras för studenter antagna vid 
lärosätet, medan studenter som kommer utifrån behöver antas till ett mastersprogram via en 
kandidatexamen. Om ett kandidatarbete införs kommer detta att innebära en avsevärd höjning av 
arbetsbelastningen på institutionsnivå, när dessa projekt ska skapas och handledas. Vid samtal med 
institutionerna är detta inte görligt utan att samtidigt tillskjuta mer resurser. 

Uppdelning i 3 + 2 innebär att befintliga CI-program styckas upp i kandidatprogram (ingångar) och 
mastersprogram, vilket i sin tur innebär att vi får betydligt fler och kortare programdelar. Följden av 
detta blir att det behövs fler funktioner i utbildningsorganisationen (t.ex. fler mastersföreståndare), 
vilket gör den mer kostsam. Konsekvenser av detta kan bli både en mer tungrodd och dyr organisation 
men samtidigt bättre kvalitet i ledarskapet för varje enskild programdel. 

7. Överväganden 

Under diskussioner i arbetsgruppen och arbetsgruppens diskussioner med organisationen har 
övervägande och synpunkter framkommit angående de olika alternativen till programstruktur. 

Färdigheter i skrivande: 
Färdigheter i skrivande är varierande och behöver tränas i större utsträckning och mer likartat under 
de tre första åren. Kandidatarbetet är ett alternativ att träna skrivande. Det går också att träna 
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skrivande i ämnesspecifika projektkurser i obligatoriet. Oavsett val av programstruktur behövs insatser 
för att strukturera skrivträningen i de tre första åren. Bl.a. har K- och B-programmen arbetat med att 
införa projektkurser i basblocket. V- och L-programmen har också på olika sätt träning i skrivande 
genom projektarbeten i flera kurser under årskurs 1-3. 

Kandidatarbete: 
I diskussionerna om kandidatarbete har följande synpunkter framkommit: 

 Med ett kandidatarbete tränas studenternas skrivande. 

 Maximal gruppstorlek för att genomföra ett kandidatarbete är 2 studenter. 

 Att införa kandidatarbete är resurskrävande och kräver därför extra resurstillskott. 

 Specifika uppgifter för kandidatarbete kan vara svårt att identifiera i tillräcklig omfattning, och 
det finns ett tydligt behov av att institutionerna tillhandahåller färdigdefinierade uppgifter. 

 Att införa ett kandidatarbete medför att teknikdjupet reduceras eftersom 15 hp teknikkurser 
behöver flyttas till Åk 4-5. 

 För vissa program kan ett kandidatarbete fylla en bra funktion om man hittar ett lämpligt sätt 
att infoga det i sin utbildningsstruktur. BME och A är två sådana exempel.  

Organisations- och resursförändring: 
En mjuk 3+2 innebär ett relativt omfattande valideringsarbete inledningsvis för alla mastersprogram 
vi väljer att starta. Desstom kommer en organisationsförändring behövas där antalet funktioner ökar, 
eftersom en mjuk 3 + 2 innebär fler programdelar (ingångar + mastersprogram) som behöver ansvariga 
funktionärer i organisationen. 

Förändring av befintlig specialisering och koppling till mastersprogram: 
Våra befintliga specialiseringar är i behov av föränding i form av förtydligande och uppstärkning av 
tillgodosedd måluppfyllelse enligt högskoleförordningen. Dessutom behöver vi fler kurser på engelska 
att erbjuda inresande studenter, för att kunna fylla de luckor som våra utresande studenter genererar 
i Åk 4 och 5. 

Som beskrivs i avsnitt 4.3 har följande förslag till förändring i specialiseringarna framkommit under 
diskussioner. 

 Utökning av specialseringarna från 45 hp till 60 hp varav 45 hp kurser på avancerad nivå. 

 Införa obligatoriska kurser i specialseringarna 

 Införa tydliga spår/track i specialseringarna 

 Utöka kravet från 75 hp till 90 hp A-kurser 

En sådan förändring skulle göra en specialisering mer lik ett mastersprogram. Om man önskar förenkla 
arbetet att konvertera en befintlig specialisering till ett mastersprogram kan man införa direktiv att 
även förhålla sig till examensmålen för ett mastersprogrammastersprogram vid ett förändringsarbete 
kopplat till befintliga specialiseringar. Det skulle underlätta konverteringen av en specialisering till ett 
mastersprogam. 
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1

CARIN ANDERSSON, CAMILLA HEDBERG, ANDERS LUNDQVIST PERSSON, KLAS ERNALD 
BORGES, ANDERS HEYDEN

Diskussion om programstruktur

2

Agenda

• Uppdrag och status
• Presentation av 3 alternativa strukturer

– Befintlig 5‐årig sammanhållen CI‐utbildning
– Mjuk 3 + 2
– Skarp 3 + 2

• Diskussion

Bilaga 2: Presentationsmaterial vid diskussioner
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2

3

Uppdraget

Uppdraget

• Kartlägga de varianter på utformning av femåriga program.

• Klargöra vilka varianter på 3+2 som kan vara aktuella för LTH.
• Klargöra för‐ och nackdelar med alternativen.
• Kommunicera med programledningar och institutioner.
Status

• Kartläggning av lärosäten
• 3 varianter för analys
• Nu – kommunikation med intressenter
Klart 15/2 2017

4

Dagens struktur (LTH, LTU, LIU)

• Möjliga examina:
– Civilingenjörsexamen, 300 högskolepoäng
– Kandidatexamen, 180 högskolepoäng
– Teknologie masterexamen 120 högskolepoäng

• Övrigt:
– Inget obligatoriskt kandidatarbete
– Prövning om examensarbetet uppfyller fordringarna för ett

masterexamensarbete

14
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Mjuk 3 + 2 (Chalmers, KTH)

• Antagning och registrering på Civilingenjörsutbildning åk 1‐3
• Registrering på Masterprogram åk 4‐5
• Vissa kombinationer av påbörjad CI + Master ger CI‐examen

• Obligatoriskt kandidatarbete
– Chalmers max 6 i grupp och KTH max 2 i grupp

• Kandidatexamen krävs inte för uppflyttning av ”egna”
studenter till mastersprogram

• Studenter från andra lärosäten ska kunna uppvisa
kandidatexamen för antagning till mastersprogram.

6

Chalmers struktur
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MPDES

MPSYS
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Syst ems, Cont rol and Mechat ronics

Marit ime Management

Product ion Engineer ing

Indust r ial Ecology

Indust r ial Design Engineering

Naval Architecture and Ocean Engineer ing

Sust ainable Energy Syst ems

Product  Development

Applied Mechanics

Aut omot ive Engineer ing

Mat erials Engineer ing

Mat erials Chemist ry

Biot echnology

Lärande och Ledarskap

Physics and Ast ronomy

Nanotechnology

Innovat ive and Sustainable Chemical Engineer ing

Engineering Mathemat ics and Comput at ional

Applied Physics

Nuclear Science and Technology

Supply Chain Management

Ent repreneurship and Business Design

Complex Adapt ive Syst em

Wireless, Phot onics and Space Engineer ing

Management  and Economics of  Innovat ion

Qualit y and Operat ions Management

Communicat ion Engineer ing

Elect ric Power Engineer ing

Embedded Elect ronic System Design

Int eract ion Design and Technologies

Sof t ware Engineer ing

Biomedical Engineer ing

Int ernat ional Project  Management

Comput er Science -  Algorit hms, Language and Logic

Comput er Syst ems and Net works

St ruct ural Engineer ing and Building Technology

Design and Const ruct ion Project  Management

Inf rast ruct ure and Environment al Engineer ing

Archit ect ure and Urban Design

Design f or  Sust ainable Development

Sound and Vibrat ion
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Skarp 3 + 2 (Ingen i Sverige)

• Antagning till kandidatutbildning som leder till
kandidatexamen

• Antagning till masterutbildning som leder till masterexamen

• Kandidatexamen krävs för antagning till masterprogram

• Ingen civilingenjörsexamen

8

Diskussionspunkter

• Positiva och negativa synpunkter på:
– Befintlig

– Mjuk 3 + 2
– Skarp 3 + 2

• Vilken struktur verkar mest fördelaktig?
• Vad anser ni om obligatoriskt kandidatarbete?
• Synpunkter på en mer ”masterlik” struktur på

specialiseringarna med t.ex. med:
– Utökat poängantal
– Visst antal obligatoriska poäng
– Ökat krav på poäng på avancerad nivå
– Fåtal track/spår att välja på istället för en kurskorg

16
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Befintlig struktur: För‐ och nackdelar 

Fördelar:

• Inarbetat varumärke

• Femårig plan för students kunskapsutveckling
• Åk 4‐5 anpassas helt till de tre obligatoriska årens innehåll
• Utbytesstudier enklare – avvikelserna från helheten betyder mindre

för CI‐examensfordringarna

• En enda antagning
Nackdelar:

• Svårt för student att avgöra vilka examina som är bäst, tar därför ut
så många som möjligt

• Inga avslutade studier/”etappmål” efter tre år
• Ingen automatiskt inbyggd träning i självständigt /kandidat‐/arbete
• Högre årskursantagning görs ”ad hoc”

10

Mjuk 3 + 2: För‐ och nackdelar

Fördelar:
• Ökad genomströmning

• Progression i färdigheter genom att göra kandidatprojekt
• Kan marknadsföra internationell mastrar

• Lättare att ta ut en kandidatexamen

Nackdelar:
• Otydligt för näringsliv/studenter om skillnaderna mellan MSc och MScE

• Studenterna kan ta ut tre examina, hur minska denna vilja?
• Ytterligare administration vid antagning till mastersprogram

• Teknikfördjupningskurser försvinner till förmån för kandidatarbete
• Stor komplexitet med alla möjliga kombinationer (för både studenter och

administration)

17
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Skarp 3 + 2: För‐ och nackdelar

Fördelar:
• Kan marknadsföra internationell mastrar, kan ge ökat intag till Master

Nackdelar:
• CI‐examen försvinner och ersätts med kandidatexamen + masterexamen

• Inrättande av kandidatprogram
• Ny antagning till masterprogram för samtliga studenter.
• Risk att studenter ”försvinner” efter Kandidatexamen.

• Kandidatexamen krävs för antagning till master vilket kommer att
förlänga utbildningstiden.

• Mer administration med examen och ny antagning i efter 3 år
• Teknikfördjupningskurser försvinner till förmån för kandidatarbete

12

FRÅGOR
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Internremiss: Struktur på LTHs femåriga program 
 
Under hösten 2016 utsåg Ledningsgruppen för grundutbildning en arbetsgrupp som 
skulle se över strukturen på LTHs utbildningsprogram med fokus på de 5-åriga 
programmens utformning. Bakgrunden till uppdraget var att kvalitetsuppföljningar 
och diskussioner inom LTH har visat att det finns ett behov av att genomföra en 
översyn av programmens uppbyggnad samt progressionen i utbildningarna, kopplat 
till uppfyllandet av examensmålen. Detta gäller hela utbildningen men framförallt de 
avslutande 2 åren, dvs det som utgörs av specialiseringar på civilingenjörsprogrammen. 
 
Arbetsgruppen har presenterat sin rapport för Ledningsgruppen för grundutbildning 
och denna har lämnat ett beslut enligt följande, se även bilagor: 
 
”Förorda att inga förändringar görs i programstrukturen, dvs de femåriga programmen ges 
som sammanhållna program utan någon obligatorisk mellanexamen eller krav på 
genomfört kandidatarbete.” 
 
Beslut kring förändringar av struktur fattas av LTHs styrelse så ärendet kommer att tas 
upp där. Innan beslutet fattas i LTHs styrelse vill vi ge LTHs institutioner, 
programledningar, TLTH samt kansli, möjlighet att komma in med synpunkter på 
förordande till beslut som getts av Ledningsgruppen för grundutbildnings. 
 
Remissvar skickas till Beatrice Nordlöf, beatrice.nordlof@rektor.lth.se, senast den  
9 april. Svar ska inkomma samlat från era olika enheter, exempelvis från prefekt eller 
studierektor vid institution.  
 
Vi vill framförallt ha svar på följande frågor:  
 

• Vad anser ni om förslaget till beslut? 
• Vilka fördelar samt nackdelar ser ni med förslaget? 

 
  
Med vänlig hälsning 
 
 
Beatrice Nordlöf 
Avd.chef Ledningsstöd  

2017-03-15 

Prefekter 
Studeirektorer GU 
VA 
Programledare 
TLTH 
LTHs ledning 

1 

Dnr STYR 2017/271 
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Dnr STYR 
2017/835 

  
  
  
  
  

Förslag till beslut av SLTH baserat på Verksamhets-
plan för LG GU: programutvärdering - progression 

 
I verksamhetsplanen för Ledningsgruppen för grundutbildning ingår det att ett 
kvalitetssäkringssystem ska införas på LTH. Detta kommer att innehålla att program-
men årligen ska redovisa en programportfölj. Programportföljen ska innehålla en be-
skrivning av hur utbildningens struktur och innehåll bidrar till att studenterna når mål 
(nationella och lokala). I portföljen ska även ingå en progressionskarta som visar stu-
dentens progression gentemot enskilda mål samt belägg för studenternas lärande. Vi-
dare ska portföljen innehålla en analys och handlingsplan som kontinuerligt uppdate-
ras. Portföljen ska ha ett sådant format att den också kan fungera som underlag för en 
bedömning. Denna bedömning ska göras internt på LTH, men även externa bedömare 
kan bli aktuella. 
 
Baserat på dessa portföljer är det möjligt att SLTH årligen får en redovisning över pro-
grammen, samlade slutsatser från bedömningarna och redovisning av styrkor och 
svagheter på samlad LTH-nivå. Denna redovisning kan ligga till grund för strategiska 
beslut i styrelsen angående vilka punkter man ser som väsentliga att programledning-
arna arbetar med. 
Ansvaret för framtagande av programportföljer och för programutveckling ligger på 
programledning. Institutionerna har ansvar för kursernas genomförande och kvalitet 
och det åligger programledningarna att ställa relevanta krav på institutionerna för att 
målen för programmen ska uppfyllas samt för att utvecklingen av programmen ska gå 
i önskad riktning. 
 
Förslag till beslut: 
En samlad redovisning baserad på programportföljer från programledningar, kommen-
tarer och slutsatser från Ledningsgruppen för grundutbildning samt bedömare present-
eras årligen för SLTH. I denna redovisning ska dels framgå hur programmet har upp-
fyllt nationella och lokalt uppsatta mål, dels vilka förändringar som kommer att 
genomföras och vilket syfte dessa förändringar har. 
 
 

http://www.lth.se/
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Förslag till beslut av SLTH baserat på Strategiska pla-
nen för LTH - programutbud 

 
I strategiska planen för LTH finns följande punkter: 
U1:     LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell nivå, 
möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella forskningsläget. 
U3:     LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, doktorer och 
ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett hållbart sätt. 
 
Nuvarande utbildningsutbud uppfyller i stort ovanstående punkter, men samtidigt 
finns det ett behov av att analysera utbudet samt diskutera framtida förändringar i ut-
budet. En samlad bild över LTHs programutbud och relevansen i detta utbud skulle 
kunna ge LG GU och SLTH en bra grund för diskussioner kring sammansättningen av 
programutbudet. För att ha ett underlag för detta krävs att programledningarna i sam-
verkan med LG GU gör en utvärdering av utbildningsutbudet mot den strategiska pla-
nen samt kritiskt granskar i vilken grad utbudet möter kraven, samt redovisa förslag på 
åtgärder som bör genomföras för att uppfylla målen i strategiska planen. I denna ana-
lys kan även en koppling till den årligt framtagna programportföljen göras liksom till 
andra relevanta parametrar som exempelvis starka forskningsområden, arbetsmark-
nadens behov och söktryck till programmen. 
 
Förslag till beslut: 
SLTH ger Ledningsgruppen för Grundutbildning i uppdrag att regelbundet redovisa 
för styrelsen hur man har arbetat för att säkerställa i vilken mån programutbudet lever 
upp till U1 och U3, vilka slutsatser som dragits samt vilka större förändringar som 
initierats till följd av analysen.  
 
 
 

 

http://www.lth.se/


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Förslag till beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnena Livsmedelsteknologi, 
Läkemedelsteknologi, Livsmedelshygien, Industriell näringslära 
och Livsmedelskemi samt inrättande av 
forskarutbildningsämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik 
 
Institutionen för Livsmedelsteknik har i dagsläget fem aktiva 
forskarutbildningsämnen, Livsmedelsteknologi (Food Technology and Engineering), 
Läkemedelsteknologi (Pharmaceutical Technology), Livmedelshygien (Food 
Hygiene), Industriell näringslära (Applied Nutrition) och Livsmedelskemi (Food 
Chemistry). 
Institutionen för Livsmedelsteknik ansöker härmed om att få lägga ner samtliga 
forskarutbildningsämnen vid institutionen och inrätta ett nytt gemensamt ämne, 
Livsmedels- och formuleringsteknik (ref U 2017/215). Bakgrunden är att 
institutionen har ett ganska stort antal ämnen speglande de olika disciplinerna inom 
den tekniska livsmedelsforskningen samt läkemedelsformulering. Indelningen speglar 
inte hur institutionen arbetar nu då all doktorander vid institutionen utgör en 
gemensam enhet och då seniora forskare samverkar på ett sådant sätt att det kan vara 
svårt att kategorisera om ett doktorandprojekt tillhör det ena eller andra av dessa 
traditionella ämnen. Institutionsstyrelsen föreslår därför att institutionen bara har ett 
forskarutbildningsämne.  
 
Förslag till beslut: 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att 

• lägga ned de tidigare forskarutbildningsämnena Livsmedelsteknologi 
(TEKLGF01), Läkemedelsteknologi (TEKFKFLT), Livsmedelshygien 
(TEKLGFLH), Industriell näringslära (TEKNLF00) och Livsmedelskemi 
(TEKNLFLK) (enligt allmänna studieplanerna Dnr U 2015/81 och U 
2014/214), enligt bilaga 1. 

• inrätta Livsmedels- och Formuleringsteknik / Food and Formulation 
Engineering (TExxx) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa 
den allmänna studieplanen (Dnr U 2017/222), enligt bilaga 2. 

2017-04-29 
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Nedläggning av forskarutbildningsämnen vid institutionen för 
Livsmedelsteknik 
 
Förslag på nedläggning av forskarutbildningsämnen vid institutionen för 
Livsmedelsteknik har behandlats vid sammanträde i Forskarutbildningsnämnden och 
Forskningsnämnden. Nämnderna har tillstyrkt förslaget om att 
forskarutbildningsämnena Livsmedelsteknologi (TEKLGF01), Läkemedelsteknologi 
(TEKFKFLT), Livsmedelshygien (TEKLGFLH), Industriell näringslära 
(TEKNLF00) och Livsmedelskemi (TEKNLFLK)) läggs ner. 

2017-04-27 
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Diarienummer: 
U 2017/215 

Bilaga 1 























 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Livsmedels- och 
Formuleringsteknik TEKxxxxx 
 
Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  
2017-xx-xx (Dnr U 2017/222). 

1. Ämnesbeskrivning  

Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att 
möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande 
branscher samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. 

Studier i ämnet kan innefatta: kartläggning av råvarors egenskaper, principer för utveckling av formuleringar 
och metoder och konsekvenser av konsumtion och skapande av aktivt hälsobefrämjande egenskaper. Vidare 
innefattas studier av de förändringar som sker under processer, den teknikkunskap som behövs för att 
utforma och optimera utrustning, processer, och system med hänsyn till miljö, säkerhet och ekonomi, samt 
sambanden mellan struktur, kemi, processing och konsumentupplevda kvalitetsegenskaper i ämnet.  

Ämnet berör tvärvetenskapliga frågeställningar av stor vikt för såväl industrins utveckling som för 
människors hälsa och miljö, vilket ställer särskilda krav på utbildningen. Forskarutbildningen i Livsmedels- 
och Formuleringsteknik ska därför belysa en eller flera av ämnets huvudaspekter, nämligen: produkter, 
processer, och människan. 

Forskningsaspekter med produkter i fokus:  
Livsmedelsteknologi, Livsmedelskemi och Formulering är områden som behandlar den kemiska 
beskrivningen av molekylära och kolloidala egenskaper och som belyser samband mellan biologiska 
processer, struktur, och kvalitetsegenskaper i sammansatta system såsom livsmedel, läkemedel och 
konsumtionsvaror. 

Forskningsaspekter med processer i fokus:  
Livsmedelsteknik och Mejeriteknologi omfattar den ingenjörskunskap inom modellering, hydrodynamik, 
värme- och massöverföring, optimering och funktionsvärdering som behövs för att utforma och optimera 
enhetsoperationer, processer och tekniska system för livsmedelsproduktion. Mejeriteknologi omfattar även 
mjölksystems funktionella egenskaper och dess processinverkan inom mejeriindustrin. 

Forskningsaspekter med människan i fokus:  
Näringslära berör människan och mat, den inverkan enskilda livsmedelskomponenter, livsmedel eller kosten 
har på ämnesomsättningen, konsekvenser och mekanismer för över- och undernäring, och andra fysiologiska 
funktioner av betydelse för konsumentens hälsa. Hälsoeffekterna studeras i relation till livsmedels kemiska 
och fysikaliska egenskaper. Livsmedelshygien, där relationen mellan människan och mikroorganismer ligger 
i fokus, behandlar den nytta och de risker som skapas av mikroorganismer som spontant växer, avsiktligt 
tillförs eller odlas i livsmedel.  

Beroende på de individuella doktorandernas profil och inriktning inom ovan nämnda forskningsaspekter kan 
sammansättningen av forskarutbildnings kursdel variera i olika utsträckning.   
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2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH  

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och välstånd 
genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och omgivande 
samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för LTH:s 
yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och arkitekter. 
Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens unika egenskaper. 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hen: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 
− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, lösa 
problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar-och entreprenörskap 

I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot omgivande 

samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och publiceras i 

internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en bred exponering 
och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder. 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå  

Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

Målen inom forskarutbildningen uppnås genom forskningsarbetet, kurser och andra moment inom 
forskarutbildningen. Institutionsstyrelsen skall fastställa regler för examination och annan kontroll av 
måluppfyllelsen.  

3.1 Licentiatexamen  

Kunskap och förståelse  

För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga  

För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
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− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt, och 

− visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings-och utvecklingsarbete och för 
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

3.2 Doktorsexamen  

Kunskap och förståelse  

För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga  

För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

− visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 

Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som  

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
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2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det 
finns särskilda skäl.  

Särskild behörighet 
I den särskilda behörigheten får anges specificering av de 240 högskolepoängen som ryms inom den 
grundläggande behörigheten. 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

− minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 
högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett 
fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller 

− specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med 
relevans för ämnesområdet. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Dispens från behörighetskraven kan ges av rektor för LTH.  

5. Urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 
avancerad nivå. Här beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas 
genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 
problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid 
en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav och examensbenämning 

Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 
angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att avlägga 
licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
− godkända kurser om minst 30 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 90 högskolepoäng 

Uppsats och kurser ska tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng.  

För doktorsexamen krävs 
− godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt 
− godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 180 högskolepoäng 

Avhandling och kurser ska tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng.  

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 
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Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 

7. Kursdelen 

I utbildningen ska det ingå kurser. För varje kurs ska det utses en examinator vid den institution som ger 
kursen. Examinator ska fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning på svenska 
och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

Kursdelen består av dels fritt valbara kurser och av kurser som är obligatoriska för forskarutbilningsämnet 
och det valda forskningsområdet. Beroende på de individuella doktorandernas profil i varierande 
utsträckning kan påverka kursdelens sammansättning. Institutionsstyrelsen skall fastställa regler för 
kursdelens utformning. 

I den individuella studieplanen ska det bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten ska 
eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid ska räknas som. Härvid kan 
även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  

8. Vetenskapligt arbete 

I utbildningen ska det ingå ett vetenskapligt arbete som dokumenteras i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling.  

Licentiatuppsats och doktorsavhandling skall utformas i överensstämmelse med de anvisningar som 
institutionsstyrelsen fastställer. 

9. Övriga bestämmelser 

Den forskarstuderande bör genomgå en halvtidskontroll någon gång efter denne uppnått 60 hp men innan 
180 hp uppnåtts. Regler för halvtidskontrollen utfärdas av institutionsstyrelsen. En licentiatexamen kan 
ersätta halvtidskontroll. 

10. Övergångsbestämmelser 

Doktorander som antagits för utbildning på forskarnivå i Livsmedelsteknologi, TEKLGF01, 
Livsmedelskemi, TEKNLFLK, Livsmedelshygien, TEKLGFLH, Industriell Näringslära TEKNLF00 eller 
Läkemedelsteknologi, TEKFKFLT, innan denna studieplan trätt i kraft, kan välja att fullfölja utbildningen 
enligt den nya studieplanen eller att fullfölja studierna enligt de tidigare reglerna. 
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Rektorsrapporter till SLTH, 12 juni 2017 
 
Rektor Viktor Öwall 
 

Aktuella frågor 

 

 Här refererar jag till de verksamhetsplaner som skickats till SLTH. 

 

 Charlotta Johnsson är ny vicerektor för Samverkan och Innovation. 

 

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o 13/2: Styrelsemöte K2 (via telefon) 

o 15/2: Möte Ericsson som en del av det strategiska 

samarbetsavtalet. 

o 16/2: Möte med EFL. 

o 17/2: Deltagande Ljungbyhed Air 

o 21/2: Möte med Lena Ek i hennes roll som nationell 

samordnare för ESS hos rektor LU.  

o 27/2: Viktor och Annika M har lunchmöte med TLTHs 

sektionsordförande organiserat av TLTH. 

o 8/3: Viktor besöker Lars Hultman på SSF och Birgitta 

Palmberger på Energimyndigheten. Deltar även på IVA 

seminarium om Brexit.  

o 10/3: Möte på Kraftringen Örtofta i samband med det stöd 

som dom ger till LTH. 

o 10/3: LTHs Näringslivsråd. Besöker V-huset. 

o 13/3: Styrelsemöte NanoLund 

o 15/3: Innovationspriser delas ut för LU i samarbete mellan 

LU Innovation och Sparbanksstiftelserna. 

o 16/3: möte om IKEA donationen 

o 21/3: ESA (European Space Agency) möte i Lund. 

Middagstal av Rektor LTH på Skissernas Museum. 

o 27/3: Andra Jubileumsföreläsningen från LTH av Kenneth 

M. Persson. 

o 28/3: Renoveringscentrum vid LTH är värd för 

Renoveringsdagen i Stockholm. Rektor LTH ”öppnar”. 

o 29/3: Välkomna Flickor på Teknis 

o 29/3: Budgetdialog LU 

o 30-31/3: Internat Rektors Ledningsråd 
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o 3-4/4: Deans Conference Munich. 

o 5-7/4: HeLP9 – ledarskapskurs. Därför ställs LTHs 

Styrelseinternat in. 

o 8/4: Corneliusbalen arrangeras av TLTH. 

o 12/4: styrelsemöte WASP Stockholm. 

o 18-24/4: Resa till Kina och Japan. I Kina flyttar vi Kina-

inriktning till Beihang University i Peking och nytt avtal 

skrivs. I Japan besöks Keio University samt möten om 

samrbetsprojektet MIRAI. Vår Hedersdoktor Takehiko 

Kitamori är ett stort stöd- 

o 1/5: Deltagande i mottagningen efter Rektorsuppvaktningen. 

o 2/5: Möte på AlfaLaval tillsammans med prefekt Magnus 

Genrup på Energivetenskaper. 

o 3/5: Styrelsemöte K2 på VINNOVA i Stockholm. 

Deltagande i seminarium om Japan ekonomi på Handels. 

o 4/5: Möte MBC 

o 5/5: LTHs Näringslivsråd. Besöker Motorlab. 

o 6/5: E-sektionens bal för att fira 55-års jubileum. 

o 8/5: LUKOM har halvdagsseminarium: Capacity through 

Culture – The Role of Culture in Education and Science 

o 10/5: Deltar i utdelning av Global Swede på UD i 

Stockholm. 

o 10/5: Studentpub TLTH där Viktor och Annika sitter i ”heta 

stolen”. 

o 15/5: första styrgruppsmötet i RISE SICS South. 

o 17/5: Deltagande i Fysiografens årliga symposium. 

o 17/5: invigning av studenttävling om utveckling av området 

kring Kårhuset. Kopplat till Hållbart Campus projektet. 

o 17/5: Campus vandring med fokus på LTHs offentliga konst 

(Viktor Öwall och Konsthalschef Åsa Nacking) samt 

reningen av sjön Sjön (Miklas Scholz med team). 

o 19/5: Examenshögtid LTH. Högtidstalare Hedersdoktor LTH 

2017 Anna Stenstam. 

o 20/5: Studentinflytande vid LU firar 150 år. 

o 21-26/5: Deltagande i statsbesök Indonesien. LU är 

tillsammans med Svenska Ambassaden värd för ett 

seminarium om Tripple Helix. 

o 30/5: Rektorsmottagning LU för att uppmärksamma speciella 

insatser. 

o 31/5: Hälsar välkommen på konferensen GoFood på MV. 

o 1/6: Hedersdoktorsföreläsningar LTH med middag på 

kvällen på Kulturens Östarp. 

o 2/6: Promotionen med efterföljande festligheter. 

o 7-9/6: HeLP9 ledarskapskurs. 

o 8/6: WASP styrelsemöte Telco. 

o 12/6: SLTH 

 

 Kommande 

o 26/6: Avtackning och inspark TLTH. 
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o 17/8: Mottagning nya Master’s studenter. 

o 21/8: Mottagning nya studenter i Lund. 

o 23/8: Mottagning nya studenter Helsingborg. 

o 24/8: Juryn för att utse bästa förslaget i studenttävlingen runt 

Kårhus området möts. 

o 29/8: Styrelsemöte NanoLund. 

o 30/8: Jubileumskurs LU: Anne l’Hullier 

o 1/9: Styrgruppsmöte RISE SICS South 

o 1/9: LTH Näringslivsråd 

o 4/9: SLTH 

 

 

 

Uppdrag 

 Ordförande Forskningsnämnd LTH 

 Styrelseledamot WASP 

 Styrelseordförande NanoLund 

 Styrelsemedlem i Mobile Heights 

 Styrelseledamot i K2 

 Medlem samordningsgruppen MAXIV 

 Board member CESAER 

 Styrelseledamot AFC 

 Styrgruppsmedlem RISE SICS South 

 Styrgruppsmedlem MBC (Material Business Center) 

 Sammankallande ”Brunnshögsgruppen” 
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Prorektor Annika Mårtensson 
 

Grundutbildning 

 Ledningsgrupp Grundutbildning 
o Möte varannan veckar 
o Möten med programledare samt med studierektorer– 

syfte: skapa kontaktytor i organisationen. 

 Ledningsgruppen för Grundutbildning har arbetat med att ta 
fram verksamhetsplan för 2017-2018.  

 Arbetsgrupperna för överenskommelser (överenskommelse 
mellan program och institution) och utbildningsstruktur har 
arbetat fram underlag till beslut som kommer att fattas i juni 
2017.  

 Kvalitetsramverket som kommer att kunna användas både 
för att se på kvaliteten på befintligt program men också för 
att utveckla programmen har testats och detta arbete 
kommer att ligga grund för arbetet med kvalitet, utvärdering 
och utveckling som kommer att starta i större skala hösten 
2017 för att sedan ske årligen. 

 Arbetsgrupp med uppdrag att se över matematikutbildningen 
vid LTH har startat sitt arbete. Presentation av arbetet ska 
ske i december 2017. 

 

Forskarutbildning 
 Forskarutbildningsnämnd 

o Möten var fjärde vecka 
o Principdiskussioner kring disputationer och 

betygsnämnder sammansättning, 
forskarutbildningsledarna arbetar för att få en samsyn 
av sitt arbete.  

o Principdiskussioner och beredning av beslut avseende 
kursplaner. 

o Möten med FUN och studierektorer. 
o Aktuella frågor: hantering av databas 

forskarutbildningskurser, plagiering, 
forskarutbildningsmiljöer, forskarskolor 

 Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande 
arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen utvärderas 
under 2017. En del ämnen inom maskinteknikområdet 
kommer att utvärderas under 2018 och inom kemi-området 
2020. 

 Diskussioner om relevanta områden för utvecklingsprojekt 
och prioriterade frågor. Tre områden som speglar en 
forskarutbildning av god kvalitet kan identifieras: 

o Doktorandernas forskarutbildningsmiljö 
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o Handledning (här ligger också doktorandens 
progression och måluppfyllelse) 

o Avhandlingsarbetet 

 Möten med studierektorerna inom forskarutbildningen där 
gemensamma frågeställningar tas.  

 

UKÄ – Utvärderingar 

Preliminär tidplan för utvärderingar som ska genomföras har kommit 
från UKÄ, avser både forskarutbildning och utbildning på 
grundläggande och avancerad nivå. Utvärderingarna är inte riktade 
mot LTH utan är lärosätesutvärderingar. 
 
Under 2019 samt 2021 kommer ytterligare tematiska utvärderingar 
att genomföras. Ämnen för dessa är inte fastställda. 
 
Under 2020-2021 kommer Lärosätets kvalitetssäkringsarbete att 
granskas. Observera att det gäller både forskarutbildning och 
grundutbildning. 
 
Ett mindre antal av LTHs forskarutbildningsämne kommer också att 
granskas under perioden 2016-2022. 
 

 

Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald, LTH 
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön. 
Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela 
karriärstegen? Förslag på utvecklingsprogram för yngre forskare.  
Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av 
alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska 
vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna 
vid LTH. 
Förslag på Tenure track –program för yngre lärare/forskare framtaget.  
 
Uppdrag 

 Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 

 Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  
o Denna genomför just nu en genomlysning av 

fakulteternas forskarutbildningsorganisationer, 
föreskrifter, dokumentation mm med relation till 
forskarutbildningsfrågor. 

 Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 

 Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH  
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 Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH 

 Ordförande i Vattenhallens styrelse 

 Ledamot i USVs styrelse 

 Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik, 
NRCF 

 Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 

 Ledamot i KCFPs programråd 

 Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom 
Cesaer 
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Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTHs forskning och hur 

arbete forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTHs nya strategiska 

plan.  

 

Aktuella frågor  

 Verksamhetsplanen för LTHs forskningsnämnd (FN) för 2017 har 

fastställts av FN. LTHs nya strategiska plan har varit vägledande. 

 Utvecklingsprojekt: LTHs forskningsnämnd ska initiera och driva 

utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och 

innovation i syfte att förverkliga LTHs nya strategiska plan. Av FN 

prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggning av 

forskningsinfrastruktur” och ”Kartläggning av hur forskningen vid 

LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna”. För båda dessa 

projekt har uppdragsbeskrivningar tagits fram och arbetsgrupper ska 

startas. 

 En LTH-gemensam forskningskoordinator som stöd för 

vicerektor forskning och FN ska börja 1 juni 2017. Anställningen är 

formellt på LU FSI och konteras till 50% på LTH. Medel finns 

reserverade i budget för 2017. 

 Fördelningsmodell: En översyn av LTHs modell för fördelning av 

fakultetens medel för forskning har påbörjats. Prefekterna har 

inbjudits att inkomma med förslag. Under 2017 förväntas beslut 

komma om utökat startbidrag för externt rekryterade professorer och 

ett karriärutvecklingsprogram (tenure track) för nyrekryterade BUL av 

underrepresenterat kön. En arbetsgrupp måste tillsättas under hösten 

för att se över hela fördelningsmodellen för forskningsmedel. En helt 

ny fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast 2019. 

 Forskningsinfrastruktur: Vicerektor för forskning LTH bevakar och 

påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och 

internationella. LTH (10 mnkr) har i samverkan med N-fak (20 mnkr) 

utlyst lokala infrastrukturmedel inför 2018 och beslut om tilldelning 

fatas under hösten. Vicerektor för forskning LTH är även med vid 

besluten om fördelning av de LU-övergripande infrastrukturmedel (20 

mnkr). Detta stöd är trots sin omfattning otillräckligt. Under 2017 

kommer eventuellt en ny behovsinventering att göras för att förbereda 

nästa runda av utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer 

(VR RFI). Anslagen är kraftigt begränsade och minst 50% 

medfinansiering krävs från de deltagande universiteten. 

 LINXS (www.linxs.se) kommer att bli mycket ett viktigt instrument 

för att möjliggöra för våra forskare att till fullo dra nytta av MaxIV 

och ESS. LINXS inrättas formellt 7 juni som en centrumbildning 

under N-fak.Vicerektor för forskning är medlem i Linxs interimistiska 

styrgupp och föreslås representera LTH i styrelsen. LINXS erhåller 

stöd från LU centralt under uppstartsfasen. Även LTH, N-fak och 

Med-fak kommer att behöva stödja LINXS med i storleksordningen 2 

mnkr per år.  

http://www.linxs.se/


 

 

 8 

 FIRS (Forsknings- och innovationsrådet Skåne): Vicerektor för 

forskning LTH är ordförande och LUs representant i FIRS 

strategiska arbetsgrupp för ”Smarta material” där även Region 

Skåne, MAH, Max IV och ESS deltar. Gruppen har utarbetat och fått 

samstämmigt gehör för ett förslag att FIRS och dess medlemmar tar 

initiativ till en nationell samling kring de stora 

forskningsanläggningarna Max IV och ESS samt SVS. FIRS ska 

bidra till att förankra detta nationellt (för LUs del gentemot övriga 

svenska lärosäten) och bilda en paraplyorganisation med syfte att 

samordna och främja excellent forskning kring material och 

livsvetenskaper. 

 LUNARC (som ligger under LTH och med vicerektor för forskning 

LTH som styrelseordförande) är en del av SNIC; Sveriges 

infrastruktur för datorberäkningar och datalagring som är en nationell 

infrastruktur delvis finansierad av VR. De närmsta åren kommer att 

bli avgörande för LUNARCs framtida struktur, omfattning, 

lokalisering och finansieringsmodell. LU kommer att få ta ett större 

ansvar för LUNARC under SNIC 2.0 för åren 2018-2022 och 

framöver, både avseende finansiering och strategisk utveckling. LUs 

vicerektor Stacey Sörensen är aktiv i denna fråga. LUNARCs styrelse 

arbetar med en vision för hur LUNARC kan se ut på 5 respektive 10 

års sikt. Viktiga frågor är användarstöd till såväl erfarna som nya 

användare, flytt av LUNARC (och LDC) till Science Village 

Scandinavia, stöd till forskningsinfrastrukturer såsom Max IV, utökat 

uppdrag för möjliggöra LUs lagring av forskningsdata och 

metadatahantering för att stödja fri tillgänglighet till data. 

 LTHs biblioteksnämnd kommer i augusti 2017 att prioritera e-media 

i enlighet med LTHs nya policy för hantering av e-media. Ett förslag 

till omstrukturering av LTHs nuvarande bibliotek kommer att tas fram 

under hösten. LUs biblioteksstyrelse (där vicerektor för forskning 

representerar LTH) hanterar också frågor kring e-media och Open 

Science. LTH stöder Open Science. 

 LUCRIS kommer att kompletteras med en modul för 

forskningsinfrastruktur som kommer att akriveras under hösten. 

Vicerektor för forskning representerar LTH i den arbetsgrupp som tar 

fram riktlinjer för denna modul. LUCRIS kommer att hjälpa LTH att 

få en bättre översyn över våra forskningsinfrastrukturer. 

 LTHs forskningsnämnd ska under året påbörja en översyn av 

strukturen för LTHs institutioner och avdelningar. Styrelsen 

informeras löpande. 

 

 

 

Ledningsarbete - forskning 

 

Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete 

och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet 

återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 
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 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor 

forskning LTH är vice ordförande) 

 LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar) 

 NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka) 

 

 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 

 Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för 

vetenskapliga och tekniska beräkningar. 

 Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material” 

med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att 

bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och 

ESS spelar en viktig roll. 

 Medlem i LINXS interimistiska styrgrupp, därefter medlem i LINXS 

styrelse (vicerektor forskning LTH representerar fakulteten). 

 Ordförande i LTHs biblioteksnämnd. 

 LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 

 Medlem i LUs strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska 

fungera som stöd till Systemägare och Systemförvaltning i 

strategiska frågor kring LUCRIS. Medlem i LUs arbetsgrupp för 

LUCRIS forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH 

representerar fakulteten i båda dessa grupper. 

 Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 

Technology). 

 Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för 

förbränningsprocesser).  

 Medlem SEC programråd (Svenskt elektromobilitets-centrum, 

tidigare SHC). 

 Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 

 Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 

 CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och 

ledningsgrupp. 
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Vicerektor Samverkan & Innovation  
Charlotta Johnsson 

 
I flera av de senaste propositioner från regeringen (forskningspropositionen, 

entreprenörskaps-propositionen etc) så finns en ökad betoning på vikten av 

samverkan med det omgivande samhället. Nivån på samverkan kan komma 

att bli en styrparameter för finansiell tilldelning till lärosätena i Sverige. Det 

är således viktigt att LTH kontinuerligt arbetar med samverkansfrågor.  

Innovation och entreprenörskap är viktiga faktorer för nationell ekonomisk 

tillväxt, och teknik utgör ett viktigt inslag i flertalet innovationer idag. 

Egenföretagande är också en vanligare karriärväg för våra alumner. LTH bör 

därför ha en kultur för grundstudenter såväl som för forskare som stimulerar 

och uppmuntrar innovation och entreprenörskap. Det är således viktigt för 

LTH att arbeta kontinuerligt med dessa frågor.  

Vicerektor för Samverkan och Innovation driver frågor som berör Samverkan 

och Innovation. Charlotta Johnsson startade i denna roll i mars 2017 och ingår 

i LTHs ledningsgrupp.  

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o Lund Grand Prix, 3 maj 2017 

o HSS konferensen i Helsingborg, maj 2017 

o Marsalk vid promoveringen LU, 2 juni 2017 

 Kommande 

o Nordtek konferens, Finland, juni 2017  

o Berkeley Method of Entrepreneurship, augusti 2017  

o Global Venture Lab meeting, UC Berkeley, augusti 2017  

 

Aktuella frågor  

 Arbetet med Samverkan och Innovation bedrivs i samklang med 

LTHs nya strategiska plan.   

 Ingen nämnd finns för närvarande med fokus på Samverkan och 

Innovation. Istället har en informell grupp bildats, med deltagare 

från flertalet institutioner på LTH med mål att föra arbetet med 

innovation och entreprenörskap på LTH framåt (se vidare punkten 

om InnoVision nedan).  

 InnoVision 

o Informell grupp med deltagare från flertalet institutioner på 

LTH, fokus på Innovation/Entreprenörskap på LTH. 

o Gruppen diskuterar bl.a. möjligheter till ett MakerSpace alt 

FabLab på LTH, möjliga kurser inom innovation och 

enterprenörskap för grundstudenter såväl som 

forskarstudenter, möjlighet till inspirationssamtal av och med 

LTH alumner som valt en entreprenöriell karriärväg, hemsida 

med tips på kommande innovations- och entreprenörs-event 

samt möjlighet att ge en samlad bild av event och aktiviteter 

som LTH deltagit i.  
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 Grundutbildning 

o Samtal med ledningsgruppen för GU beträffande förslag på 

innovation- och entreprenörs-kurser för LTHs studenter. 

Förslag har givits på tre kurser som tillvaratar de drivkrafter 

som finns inom lärarkollegiet på LTH samt samverkar med 

externa aktörer så som Sten K Johnsson Center för 

Entreprenörskap, LU Innovation och Circle.   

 Uppdragsutbildning 

o Arbete med LUCE för att titta på vad LTH ger och kan ge 

vad beträffar uppdragsutbildning inom teknikområdet. Det är 

av största vikt att transparens råder mellan LUCE och LTH 

vad gäller involverad personal, finans, storlek på uppdrag 

etc.   

 Executive utbildning 

o Arbete med EFL (och EHL) för att styra upp hur ett 

samarbete skall se ut beträffande executive-utbildning inom 

teknik/ekonomi området. Det är av största vikt att 

transparens råder mellan EFL och LTH vad gäller involverad 

personal, finans, storlek på uppdrag etc.  Detta samarbete kan 

stärka samverkan mellan LTH och EHL.  

 Strategiska avtal på LU nivå 

o Detta arbete görs ihop med LU och tittar på vilka strategiska 

avtal som är lämpliga att ha på LU nivå. Idag finns avtal med 

bl.a. Ericsson och avtal med Saab är under framtagning. I 

båda avtalen är LTH en viktig part. För att komma i 

beaktande för ett strategiskt avtal så bör tre villkor vara 

uppfyllda; det bör finnas ett pågående samarbete mellan 

företaget och LU, fler än en fakultet bör vara involverad i 

samarbetet, samt att avtalet måste vårdas. 

 Strategiska avtal på LTH nivå 

o Arbete för att titta på vilka strategiska avtal som kan vara 

lämpliga att ha på LTH nivå. För att komma i beaktande så 

bör tre villkor vara uppfyllda; det bör finnas ett pågående 

samarbete mellan företaget och LTH, fler än en institution 

bör vara involverad i samarbetet, samt att avtalet måste 

vårdas. 

 OpenDoor 

o Initiativ att öppna LTH labben för extern användning av 

företag och organisationer. Initiativet är färdigt att lanseras så 

snart ett par juridiska aspekter har retts ut.  

 Samverkansinitiativ med företag 

o Science and Innovation talks (Tetrapak och Alfa Laval) och 

skräddarsydd besöksrunda för företag (NovoNordisk) är 

exempel på två aktiveter som vi har idag. 

o Detta arbete görs delvis ihop med LU Externa relationer.  

 Synlighet och marknadsföring 

o Det är viktigt att LTH syns inom området Samverkan och 

Innovation. Arbete pågår tillsammans med LTHs 
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kommunikationsavdelning. Ett aktuellt exempel är att öka 

LTHs synlighet beträffande innovation gentemot IVA 

(ingenjörsvetenskapsakademin).   

 Omvärldsbevakning 

o Arbete pågår med att lista de främsta universiteten inom 

fältet Samverkan samt inom fältet Innovation och 

Entreprenörskap, detta för att få inspiration och ev skapa 

samarbeten. 
 

Ledningsarbete – samverkan och innovation 
Som vicerektor med ansvar för samverkan och innovation deltar jag i LTHs 

ledningsarbete och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer 

regelbundet återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor samverkan och 

innovation LTH deltar) 

 LTHs informella InnoVisions-grupp (ca en gång per månad) 

 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka) 

 LTHs näringslivsråd (ca två gånger per termin) 

 LUs samverkansråd 

 Samverkansrådet Medicon Village  

 LU Innovation’s referensgrupp (möte ca 2 gånger per termin) 

 Committment Skåne (grupp som leds av Arbetsförmedlingen och där 

LTH samt regionala företag ingår, träffar ca 2 gång per termin).  

 Regelbundna träffar med LU’s vice rektor för Samverkan och 

Innovation (Bo Ahren) (ca 3 gånger per termin) 

 Regelbundna träffar med nyckelpersoner inom LU (LU Innovation, 

LUCE, EFL, LU Externa Relationer, Sten K Johnsson Center för 

Entreprenörskap, etc). 
 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 Samverkansrådet Medicon Village 

 Samverkansrådet LU 

 Referensgruppen LU Innovation 

 Ledamot Forskningsnämnden 

 Committment Skåne 

 LTHs näringslivsråd 
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Vicerektor Internationellt Per Warfvinge 
 
Nätverk: 

 LTH är sedan 2014 med i nätverket Global E3, som organiserar 

studentutbyte mellan sjuttio universitet, varav trettio är från USA. 

Efter 2017 års ansökningsomgång står det klart att LTH, näst 

Nanyang i Singapore, är det populäraste alternativet för amerikanska 

studenter. En trygg miljö, stort utbud av kurser på engelska samt den 

höga utbildningskvalitén gör LTH populärt. 

 

Grundutbildning: 

 Tjugofem nordamerikanska studenter kom i början av maj till LTH 

för att under åtta veckor arbeta på ett undergraduate research project 

på en institution. Institutioner som varje år utmärker sig för att ta 

emot dessa studenter är Biomedicinsk teknik, Datavetenskap, 

Designvetenskaper och Livsmedelsteknik. En nyhet för i år är 

deltagande från University of Michigan. Förutom sitt projekt läser 

dessa studenter en specialinrättad kurs TFRG45 Svenskt samhällsliv, 

kultur och teknologi 4 hp. 

 Avtal har träffats mellan LTH och Beihang University i Beijing 

vilket innebär att Kina-inriktningen flyttar från Zhejiang University 

till Beihang. 

 ”Global week” genomfördes inom hela LU 2-7 april som en del av 

350-jubiléet.  

 

Masterprogrammen: 

 LTH:s internationella avdelning, prorektor och vicerektor för 

internationella frågor har träffat Externa Relationer vid LU för att 

optimera marknadsföring och rekrytering av masterprogram, samt 

diskutera hur LTH:s utbud kan utvecklas.  

 SI (Supplemental instruction) kommer finnas på alla tekniska 

masterprogram från och med hösten 2017, vilket syftar till att 

förbättra den akademiska integrationen. Dessutom finns nu 

programambassadörer på alla program som utifrån studenternas 

perspektiv kommer att marknadsföra LTH:s program och hjälpa till 

med den sociala anpassningen till den svenska studiemiljön. 

 Kvällen efter LTH:s examenshögtid arrangerades en mycket 

uppskattad middag för examinander, släkt och vänner på LTH:s 

masterprogram.  

 Rajeshwari Yogi, Wireless communication utsågs till LU:s 

representant för Global Swedes.Global Swede är en utmärkelse som 

delas ut av Svenska institutet i samarbete med näringsdepartementet 

och utrikesdepartementet till en utländsk student som studerat 

entreprenörskap eller innovation i Sverige. Syftet med utmärkelsen 

är att uppmuntra studenterna till att vara goda ambassadörer för 
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högre utbildning i Sverige. Rajeshwari Yogi från Indien studerar 

masterprogrammet Wireless Communications på LTH och är enligt 

motiveringen en synnerligen engagerad och begåvad student som 

också är studentambassadör, tar emot nya studenter, är SI-ledare och 

bloggar om studentlivet på i Lund och på LTH. 

 

Forskning och forskarutbildning: 

 En arbetsgrupp kommer att se över frågan om dubbla och 

gemensamma examina inom forskarutbildningen. Gruppen börjar 

sitt arbete i juni och siktar på avrapportering till FUN i mitten av 

hösten.   

 En enkät om mobilitet under studietiden har sänts ut till dem som 

examinerades med doktors- eller licexamen under 2016. Svaren 

indikerar att cirka 20% varit utomlands minst 2 månader, 30% har 

varit utomlands 1-2 månader medan övriga inte varit mobila (utöver 

konferenser). Svaren ska dock tas med en nypa salt; frågorna från 

UHR/SCB var illa formulerade och motstridiga uppgifter finns i 

enkätsvaren. Svarsfrekvensen var 84%. 

 

Övrigt: 

 En statlig utredning Ökad internationalisering av universitet och 

högskolor har fått följande direktiv: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/02/

dir.-201719/ 

 Den stora undersökningen ungdomsbarometern har kommit, och 

visar att internationalisering är ett positivt begrepp för ungdomar och 

att det är något som LU och LTH associeras med. 

 

Besök: 

12/5 Clare Turner, Imperial College 

18/5 Camila Carvajal Vegara, PUC, Santiago, Chile 

22-23/5 Evelyn Beyer, Bauhaus Weimar 

7-8/6 University of Michigan - Greg Hulbert och Miranda Roberts 

 

 

Ta gärna en titt på den nya fototävlingen i Kårhusets foajé! 
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ANMÄLNINGSLISTA 
 
2017-06-12 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2017-02-21 STUD 2017/811 Fastställande av mall samt Diploma Supplement för  

Dubbelexamen på forskarnivå vid LTH, Maria Bajuk. 
 STYR 2017/205 Arbetsmiljöansvar för studerande på grund- och 

avancerad nivå vid Lunds Tekniska Högskola,  
Bodil Ryderheim. 

2017-03-28 STYR 2017/448 Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder vid 
Lunds Tekniska Högskola, LTH, Beatrice Nordlöf. 

2017-04-11 STYR 2017/551 Beslut om programråd/områdesråd med omgivande  
samhälle och näringsliv, Beatrice Nordlöf. 

2017-05-09 U 2017/151 Ändring av allmän studieplan för utbildning på  
Forskarnivå gällande Konstruktionsteknik,  
Lotta Malmborg. 
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