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16 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut:,

S

17 FASTSTÄLIANDE AV DAGORDNING

Beslux
S

Styrelsen beslöt âtt utse Ilse Svensson de Jong att jämte mötesordfürande
justera dagens protokoll.

Styrelsen godkande föredragningslistan

18 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Justerat sammanträdesprotokoll 20 18-02-06 : Bilaga $ 1 8
Beslut:

S

Protokollet lades ad acta.

19 REKTORS RAPPORT
Rektors rapport

Beslut:,

S

-

11 april2018: Bilaga $ 19

Rektors rapport lades ad acta.

20 ANMALNINGAR
Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga $ 20

Besløt,

S

Förteckningen lades ad acta.

21 MEDDELq.NDEN
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s 22 ANHALTAN OM ATT rNRÄTTA NYTT HUVUDOVRAOE INOM
PRODUKTREALISEzuNG (PRODUCTION AND MATERI,ALS ENGINEERING)

VID LTH
Föredragande: Cecilia

Hollingby

Bilaga $ 22

Dnr U 20181195
r 2017 beslutade LTHs styrelse att ge LG GU i uppdrag att
genomföra en validering av utbildningen i enlighet med Lunds universitets och LTHs riktlinjer.
Programmet bedöms ha tillfredställande förutsättningar att bedrivas med god kvalitet i enlighet
På styrelsemötet den 9 septembe

med valideringens samtliga kriterier.
Beslut:,

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att bifalla anhållan om att

inrätta ett nytt huvudområde inom Produktrealisering (Production and Materials
Engineering) vid LTH.

S

23 BESLUT OM POLICY OCH PROCESS
Föredragande: Erik Serrano

FÖR ATT UTSE HEDERSDOKTORER VID LTH

Bilaga $ 23

Dnr STYR 20181225
i policyn lor utnämnandet av hedersdoktorer, som skickats ut i
kallelsen. Under mötet kom sryrelsen fram till ett kompromissforslag, som beslutades.
Styrelsen diskuterade kriterierna

Beslat,

Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa

poliry och

process

för

ett utse hedersdoktorer vid LTH. Kriterierna som fastställdes lyder som foljer:
"

Hedersdoþtorer uid

f)r

LTH

utmàrþs au

framst,ående professionell insats med betydelse
LTHs uerþsarnhet som þaraþtäriseras øu en ellerflera øu fiíljande:
en

.

Wtens hap lig excellens;
. Excellens inom utbildning
. Väsentliga insatser inom nriringsliu och/eller samhälle.

Vid bedömningen au nomineringar þornmer uiht att Ligøs uid:
o

hoppling

till LTHs

samuerþan

eller

uerþsamhet uia tidigare eller p,åg,ående s¿marbete eller

4
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a

att den nominerade bedöms kunna st¿irþa LTH genom framtida
sarnarb eten e ller samuerþan,

Policy och process i sin helhet bifogas till protokollet.

S

24 BESLUT OM VERKSAMHETSSTÖD I SAMBAND MED UPPDRAG FÖR DEKAN OCH
PRODEKAN
Föredragande: Veronica Gummesson

Bilaga $ 24

Dnr STYR 20181694
Beslut:,

Styrelsen for Lunds Tekniska Hôgskola fattar härmed beslut om verksamhetsstöd i
samband med uppdrag som dekan och prodekan Êor Lunds Tekniska Högskola

från och med 2018. Beslutet i sin helhet biläggs protokollet.

S

25 DIGITALISERING
Föredragande: Viktor

Ö-"n, Ann-Catrin

Månsson samt UlfAsklund och Martin

Johansson och Lina Ahlgren, Roy Andersson och Jonas
Bilaga $ 25

Höst.

Viktor, Ann-Catrin och Lina bör;ade med am be styrelsen svara på vad man tänker på när man
hör ordet "bibliotek". Svaret skrevs in i appen Mentimeter 6^Õ Au.!sçn!Lcs!s). Det visar ett enkelt
sätt att visa oss en liten del av en digitaliserad fräga med svar, som kan visas grafiskt direkt for
publik. Därefter redovisades bibliotekets pedagogiska uppdrag och verksamhet för att stödja
studenternas informationskompetens. Det finns dock stora möjligheter även for lärare att
tillgodogöra sig denna kompetenshjälp, genom att ta kontakt med LTHs bibliotek.
Roy och Jonas redogjorde fOr digitaliseringen i undervisningen och vad Centre for Engineering
Education (CEE) gör idag. CEE önskar också bland annat beslut om enhetlig digital miljö för
studenter, aft det skapas forutsättningar für Blended Learning och att

LTH fortsätter uweckla

den sociala studiemiljön och satsar på aktiva lärosalar.

Ulf och Martin

redovisade uppdraget de

ått att analysera utbildningsutbudet inom

civilingenjörsprogrâmmen C, D och E så att LTH säkerställer att studenterna Êorbereds på bästa
säm Êor en digital framtid. Enkätutskick till studenter med frägan om vad digitalisering är gav
många skilda svar, vilket visar att man behöver klargöra definitionen av digitalisering.

5
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Sryrelsen ser digitalisering som en mycket viktig fråga for

1

LTH.

Styrelsen ser gärna att arbetet

intensifieras och kommer att följa uwecklingen, bland annat hur det kommer in i alla

utbildningsprogram.

S

26 VERKSAMHETSPIAN OCH ÅRSXRI-ENOE,R
Föredragande:

Viktor

Viktor Öwall

LTHs strategiska verksamhetsplanering och årskalender samt hur LTHs
verksamhetsplan tagits fram och är uppbyggd utifrån LTHs strategiska plan.

S

redovisade

27 I(VALITETSDISKUSSION
Föredragande: Charlotta

Falvin

Bilaga $ 27

LTHs styrelse hade till mötet ått en uppgift att fundera över, vilken ryp ay information kvalitativ eller kvantirativ - som mân skulle vilja få löpande (t ex års- eller halvårsvis) från LTHs
ledning für att känna sig trygg i att LTHs utbildningar håller rätt kvalitet och att eventuella
kvalitetsproblem kommer upp till ytan så tidigt som möjligt.
Sryrelseledamöternas förslag och reflektioner noterades och kommer att användas som del i

underlag inlor utformning av sryrelsens framtida kvalitetsuppfoljning.

S

28 MYNDIGHETSKAPITAL MM
Föredragande: Karolina

Isaksson

Bilaga $ 28

Karolina redovisade bl.a. uwecklingen av myndighetskapital (MK) kopplat till bidrag och
uweckling av bidrag per finansiär. Sryrelsen fick även information om vad som görs für att gradvis
forbruka MK samt forslag till hanteringen av ev. återbetalning av myndighetskapital som ska
göras till Lunds universitet. Aterbetalning måste göras med I0 o/o av det MK som översti ger 15 o/o
av de totala kostnaderna. Förslaget är att endast belasta de enheter på LTH som har ett förb¡udet
MK och basera återbetalningen på deras andel av totalen.

6
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29 PROGMMUTBUD OCH DIMENSIONERING AV PROGRAM VID LTH
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 29

Denna punkt hanns inte med. Dock år styrelsen i uppgift att gå igenom underlagen, återkomma
med synpunkter till Annika per e-post (annika.martenssonplth.lu.se).

s

30 EV. ÖVruCr

s

ar

uppFÖLJNTNG

ocH arcÄnoslrsTA rNFÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Forskningsfokus

816

Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur
Programsyften, del 1.
Programutbud och dimensionering, rest frän lIl4.

S

32 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordföranden förklarade möret avslutar.

Vid protokollet

Beatrice

T

Nordlöf

de

Jong
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S

1

UTSEENDE AVJUSTERINGSPERSON
Beslat:

Styrelsen beslöt att utse Filippa de Laval att jämte mötesordförande

justera dagens protokoll.

S

2

FASTSTÄLTANDE AV DAGORDNING
Beslut:

S

3

Under punkten Övrigt kommer psykosociala arbetsmiljön att tas upp. Styrelsen
beslöt därefter att godkänna fforedragningslistan.

FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Justerat sammanträdesprotokoll2017-12-1 1: Bilaga S 3
Beslux

Under foregående styrelsemöte beslutades att studenterna ska ha en punkt for
uppdateringar som härefter läggs under punkten Meddelanden. Protokollet lades
ad acta.

s

4

REKTORS RAPPORT
Rektors rapport
Beslut:

-

6 februari 2018: Bilaga $ 4

Styrelsen inväntar en rapport om ingenjörers genomströmning som enligt uppgift

IVA och Sveriges ingenjörer inom kort. Sryrelsen vill också folja
upp arbetet med de Êorändringar av matematikutbildningen vid LTH som den
översyn som gjorts kommer att medfora. Ett tack även till vicerektor für
samverkan och innovation für den utmärkta kopplingen till den strategiska planen
som finns i rapporten. Till protokollet läggs även Brunnshögsgruppens rapport,
som nu finns klar. Styrelsens ordförande påpekade att uppdateringen samt
ska komma från

genomgången av principerna for hedersdoktorer, som ska vara klar
styrelsemöte i april, bör återkopplas

till

till

styrelsen FÖRE aprilmötet.

Rektors rapport lades ad acta.

æ

3
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S

5

ANMÄLNINGAR
Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga S 5

Beslut
S

6

Förteckningen lades ad acta.

MEDDEIANDEN
Patrik Gustaßson informerade bl.a. om att man bytt $'ra heltidare till årsskiftet, att arbete pågår
inlor International'S7eek i slutet av februari om internationella karriärvägar, att intresset ffor det
kvinnliga mentorskapsprogrammet Athena växter och har stort intresse hos företag. Då det är
karnevalsår 2018 känner kåren av att studenternâ engagerar sig och det är svårare att hima
engagerade studentrepresentanter till nämnder. Rapport om studenthälsan kommer att komma i
Studentbarometern.

S

7

ARBETSORDNING FÖR LTH
Föredragande: Jacob
Dnr STYR 2018124

Branting

Jacob presenterade utkast

Bilaga S 7

till ny arbetsordning Êor LTH, inkl. ny delegationsordning.

Arbetsordningen kommer hädanefter att revideras årligen.
Beslut

Styrelsen

enligt utskickat lorslag med några små revideringar. Resterande
nästa årsrevidering 2019.

S

g

LTH
frågor tas upp rill

lor Lunds Tekniska Högsl<ola beslutar om ny arbetsordning

Êor

BOKSLUT
Föredragande: Peter Ahlm.

Bilaga $ 8

Dnr STYR 201712025
Beslut:

Sryrelsen Êor Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa

helårsbokslutet for 2017.

tr&

4
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S

9

FÖRDELNINGSBESLUT, TOTALBUDGET 2018
Föredragande: Peter
Beslut:,

Ahlm.

Bilaga S 9

Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa

totalbudget för 2017 och beslutar

o
o
o
o
.
o

am:

Fastställa fordelning av utbildningsanslag enligt avsnirr 5 bilaga 1.
Fastställa flordelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6 bilaga 2.
Fastställa enhetshyra enligt avsnitt 7 bilaga 3.
Fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8 bilaga 4.

Uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar och
mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna.
Fastställa budget f0r

Z0t8 enligt LTH Budgetrapportering 2018 samt bilaga I

budget.

S

10 MYNDIGHETSKAPITAL, PRINCIPER
Föredragande: Viktor

Öwall.

Bilaga $ 10

Viktor presenterade tankar och principer för arbetet med att fürbruka LTHs myndighetskapital
till en nivå som är mera acceptabel. Kapitalet är på väg ner i långsam takt och diskussioner fürs
med LTHs institutioner. T.ex. har LTH utlyst medel för strategiska satsningar, höjt startbidraget
für externt rekryterade professorer, inrättat en BUl-skola m.m.
En systematisk genomgång bör ske och insatser göras där det känna prioriterat. Flytt av
myndighetskapital mellan avdelningar kan också komma i fräga, som institutionerna måste
hantera. Styrelsen vill se en återrapportering i april om hur arbetet fortskrider.

s I I UTSEENDE AV PROMOTOR 2018
Föredragande: Viktor Öwall

Dnr STYR 20181815
Beslux

Styrelsen ffor Lunds Tekniska Högskola beslutar att utse professor Lars-Henrik

Stahl

till promotor for LTH

2018.

Denna punkt forklarades omedelbart justerad.

fJL

5
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Information och korrigering: Tidigare utseende av hedersdoktor under styrelsemöte 2017-I2-L1 S 73
refererar till felaktigt diarienummer. Korrekt dnr för Utseende av hedersdoktor 2018 ska vara dnr P
2018/815.

s

i2

AVRAPPORTEzuNG OCH TTDPTAN FRÅN ARBETET MED LTHs
PROGRAM, 3+2
Föredragande: Annika Mårtensson.

t-ÅruC¡

Bilaga $ 12

Annika presenterade en uppÊoljning av beslutet frän2017-I2-Il orn arbetet med LTHs 5-äriga
program, enligt bilaga. Styrelsen kommer eft å te del av det kontinuerliga arbetet med att gå
igenom mål och syfte, programmåI, för de 40 utbildningsprogram som finns vid LTH. Arbetet
får delas upp mellan olika sryrelsemöten tills samtliga är genomgångna.

s

i3 EV. ÖVzuCr
Viktor inledde kort om situationen på LTH i stort gällande den psykosociala arbetsmil¡ön, där
LTH är en del av samhällets problem med dalande psykosocial hälsa. Studenthälsan är tyvärr
underdimensionerad och underbemannad för situationen idag.

Veronica Gummesson, tf. kanslichef, redogjorde for de insatser som just nu görs på kansliet med
bl.a. stöd för chefer genom utbildning och ett större program för samtliga medarbetare på
kansliet. Återkoppling kommer att ske i slutet av 2018.
Patrik Gustafsson, studenüepresentent, redovisade några saker man gör från kårens sida. Bland
annat ser man till så att studenterna vet ver och hur de kan fä h;alp. Man initierar även en
"pluggkompis-bank" for att stärka hur man kan studera bättre. Önskan om att LTH kunde bli
"världsledande" gällande den psykosociala arbetsmiljön, som gör insatser och lägger resurser för
att minska på problemen.
Elisabet Gersbro-Bülow berättade bl.a. att man måste skapa bra arbetsmiljö für kuratorerna, som
är överbelastade. En svår situation uppstår också då den allmänna vården ofta skickar tillbaka sin

petient till studenthälsan och LTHs kuratorer, som inte har en vårdande uppgift. Det är också
långa kötider till ungdomsmottagningarna. En ytterligare sak är att antalet studenter med
särskilda behov ökar (idag över 350 st.), vilket kräver extra resurser. Vi behöver stärka samarbetet
mellan LTH och TLTH Êor att arbeta så bra som möjligt med detta.

æ

6
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Styrelsen önskar att man belyser detta problem für Region Skåne och klargöra för vårdcentraler vad
Studenthälsan är, dvs. ingen vårdinrättning.

s 14 UPPFÖL¡NINC OCH erCenOSLrSTA rNFÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Principer hedersdoktorer och process.
Åt.rr"pportering om arbetet med myndighetskapitalet
Kvalitet.
Överproduktion.
Antagning.
Verksamhetsplan.
Forskningstema.

TTI4

S

15 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordforanden forklarade mötet avslutat

Vid protokollet

l
I

Beatrice

Nordlöf

Ø*o*-"{¿*''

FiliffideLava\

REKTORSRAPPORT

Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf

Rektorsrapport till LTHs styrelse 11 april 2018
Rektor, Viktor Öwall
Viktiga frågor
• Genomförandet av LTHs nya kommunikationsstrategi för framförallt
forskning. Detta bottnar i LTHs strategiska plan och visionen
”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen”. Vi har
identifierat 5 ”nyttoområden” – klimatet, digitalisering,
samhällsbygget, industrin och livet.
Vi ser dock att detta kommer att genomsyra mycket mer än den direkta
forskningskommunikationen utan bli en drivkraft för hela LTH.
• Vi kommer under året att göra en översyn över våra program med
fokus på mål och syfte. Det finns många stora avväganden som måste
göras och dom flesta av dom har inga enkla svar då det ät komplexa
system. Dessa programöversyner kommer att presenteras för SLTH.
En viktig fråga är om de studenter vi utexaminerar har ”rätt”
kunskaper för den framtid som väntar dem, idag och under deras
kommande arbetsliv. Detta har diskuterats med avseende
digitaliseringen för CDE-programmen men digitaliseringen är en fråga
för alla program och ”rätt” kunskaper är mycket mer är digitalisering.
Här måste vi också se på hur vi bättre kan sammanfläta forskning och
grundutbildning och utnyttja LUs bredd för att ge våra studenter ett
bättre utbilningserbjudande.
• LTH har under de senaste åren gått från att ha en relativt stor
överproduktion till att vara skrämmande nära en underproduktion. Vi
behöver nu bli på det klara med var vi skall öka antalet platser och vilka
parametrar vi skall använda. Samhällets behov, studenternas önskningar
(söktryck?), var vi har resurser, etc, etc, etc
Idag är det så att i stort sätt alla av våra studenter får jobb och många
kommer INTE att jobba med exakt det dom har utbildat sig till.
Min uppfattning är att vi måste göra en samlad bedömning där vi
försöker ta en helhetsgrepp men också måste vara medvetna att det inte

Postadress Box 118 Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir 046-222 71 90, växel 046-222 00 00
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se
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2

•
•

alltid spelar så jättestor roll exakt vilket program eller vilka kurser man
läst.
Arbetet med LUs etablering på Brunnshög intensifieras och en ny
arbetsgrupp under ledning av Sven Lidin kommer att få ett uppdrag.
Finns många forskningsinitiativ:
o AI – Artificiell Intelligence runt WASP och regeringsinitiativ
o TreeSearch - forskning kopplat till skogsindustrin. Ansökan har
lämnats in!
o Drönarinitiativet fick samverkanspengar. Hur går vi vidare?
o VINNOVA KC – LUs process.
Hur flyttar LTH fram positinerna?

Händelser, möten, resor, etc av vikt
• Sen sist
o 6/2: Presentation på MAX IVs styrelsemöte om
Brunnshögsgruppens rapport
o 9-18/2: San Fransisco för konferensen ISSCC och besök på UC
Berkeley för att diskutera utbildning och forskning.
o 21/2: möte med Olof Sandberg från RISE
o 21/2: besök från Keio University, Japan
o 26/2: Besök hos VINNOVA om KC och AI. Även kort möte
på Sveriges Ingenjörer.
o 28/2: 2ndra S&I talk på Alfa Laval
o 2/3: Invigning SolVoltaics i gamls MAX-lab
o 8/3: möte inom samarbetsavtalet med Ericsson i Kista
o 9/3: LTHs Näringslivsråd
o 13/3: besök av delegation från NovoNordisk
o 20-21/3: Prefektinternat LTH, Häckeberga.
o 21-23/3: HeLP ledarskapskurs
o 26/3: möte med Crafoord stiftelsen för att lära känna ny
styrelseordförande
o 11/4: SLTH
•

Kommande
o 12/4: styrelsemöte WASP
o 13/4: besök av delegation från KU Leuven
o 17/4: deltagande VRs NT-råd i Sthlm
o 18/4: välkomna ”HerTechFuture”, fd Flickor på Teknis
o 25/4: besök från VINNOVA om KC
o 4/5: LTHs Näringslivsråd
o 7/5: TPC ESSCIRC (Technical Program Committee European
Solid State Circuits Conference)
o 9/5: Besök GD från Akademiska Hus
o 15/5: Kungliga Fysigrafens symposium

3

o
o
o
o
o
o

16-18/5: HeLP ledarskapsinternat
24/5: WASP styrelsemöte
25/5: Promotionen
28-29/5: ECED – Deans meeting
30/5: Examenshögtid LTH. Högtidstalare Lena Ek
8/6: SLTH

Uppdrag
• Ordförande Forskningsnämnd LTH
• Styrelseledamot WASP
• Styrelseordförande NanoLund
• Styrelsemedlem i Mobile Heights
• Styrelseledamot i K2 (Martin Tunér tar över)
• Medlem samordningsgruppen MAXIV
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South
• Styrgruppsmedlem MBC (Material Business Center)
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp
• Någon roll inom Japansamarbetet MIRAI

Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå,
Jämställdhet och likabehandling, Annika Mårtensson
Koppling till Strategiska planen
Vision-LU: LU ska vara att vara ett universitet i världsklass som förstår,
förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor
Vision-LTH: Tillsammans utforskar och skapar vi, till nytta för världen
Målbild 1: År 2026 är LTH en kreativ miljö för lärande och kunskapssökande.
Miljön präglas av att studenter och personal känner stark arbetsglädje, stolthet
och ömsesidigt förtroende.
Målbild 2: Lund och LTH erbjuder ett unikt studentliv vilket attraherar
studenter från när och fjärran. LTH:s engagerade studenter fortsätter att vara
en stor resurs i utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet vid fakulteten. De känner
en stark tillhörighet till Lunds Universitet, LTH och sina respektive
utbildningsprogram.
Målbild 3: Lunds universitet och LTH har en naturlig plats bland världens 100
bästa universitet och lockar framstående forskare och studenter från hela
världen.
Målbild 4: LTH kännetecknas av inom- och tvärdisciplinär excellens och ett
starkt engagemang i frågor väsentliga för samhället och en hållbar utveckling.
Målbild 5: Vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och är konstruktivt
ifrågasättande av invanda föreställningar.
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Målbild 6: Vi är generösa, behandlar varandra med respekt och lyfter varandras
prestationer inom forskning, utbildning och samverkan. LTH har ett aktivt
strategiskt arbete, där tvärvetenskap, öppenhet för förändringar, inkluderande,
jämställdhet och mångfald är en naturlig del av organisationen.

Utbildning
• 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.
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling)
• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad
i LUs värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt
förtroende mellan motiverade individer.
Pågående initiativ inklusive projekt som är krav/uppdrag från exempelvis UKÄ
U1: LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella
forskningsläget.
• U1-I1: Kvalitetssystem för programutvärderingar av LTHs utbildningar
framtaget, kommer att utvecklas ytterligare under kommande år
• U1-I2: Samverkansråd med representanter för samhälle och näringsliv
etablerade
• U1-I3: Införande av fler mastersprogram på LTH
• U1-I4: Dimensionering av utbildningarna
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U2: LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, och
utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och kreativ
forskning.
• U2-I1: Framtagande av kurser och vidareutveckling av kursmoment för
doktorander inom etik och redlighet i forskning
• U2-I2: Utveckling av former för handledarstöd
• U2-I3: Utveckling av system för kvalitetssäkring av forskarutbildning
• U2-I4: Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt - UKÄ. Tre
ämnen utvärderas under 2017. En del ämnen inom
maskinteknikområdet kommer att utvärderas under 2018 och inom
kemi-området 2020.
• U2-I5: Bevaka förutsättningarna för internationella doktorander,
framförallt stipendiedoktoranderna.
U3: LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers,
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett
hållbart sätt.
• U3-I1: Genomgång av utbildningsplaner – framförallt syften och mål
• U3-I2: Digitalisering – inkludering av digitalisering i programinnehåll
• U3-I3: Internationalisering – LTHs studenter och doktorander har en
internationell arbetsmarknad framför sig, ska inkluderas på bästa sätt i
utbildningarna
U4: LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av
progression och reflektion.
• U4-I1: Programutvärderingar klargöra hur dessa frågor tas upp i
nuläget för att programledningar och institutioner ska kunna
vidareutveckla dessa frågor inom utbildningarna.
• U4-I2: Samverkan med framförallt naturvetenskapliga fakulteten för att
utnyttja kompetens på ett bättre sätt och ge studenterna ett större
utbud av kurser och skapa program som är mer tvärfakultära.
• U4-I3: Inkludering av ”nya” verksamheter i LTHs
utbildningsorganisation
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.
• U5-I1: CEE:s (Centre for Engineering Education) kompetens utnyttjas
inom hela organisationen
• U5-I2: Programledningar och institutioner uppmuntras att ha en
kontinuerlig diskussion om dessa frågor.
• U5-I3: Genomlysning av matematikutbildning vid LTH

6

O3: LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende
mellan motiverade individer.
• O3-I1: Psykosocialt arbete inom ramen för LG GUs (ledningsgruppen
för grundutbildning) arbete
• O3-I2: Organisation kring stöd för studenter med särskilda behov
förbättras
• O3-I3: Stödja institutionerna ekonomiskt vid rekrytering av
gästprofessorer av underrepresenterat kön – syfte: skapa kontakter för
framtida samverkan, dessa gästprofessorer ska fungera som mentorer
och förebilder
• O3-I4: Stödja institutionerna ekonomiskt vid rekrytering av biträdande
universitetslektorer av underrepresenterat kön
Hänt sedan senast – eller redovisning av pågående aktiviteter
U1-I1: Programledningar lämnar in portföljer som beskriver måluppfyllelse för
tre delmål ur högskoleförordningen i maj 2018. Detta kommer sedan att
analyseras och sammanställas under hösten 2018. Detta ska samordnas med
överenskommelsemötena som har som funktion att programledningar och
institutioner en gång om året har formella möten där programuppbyggnad,
kursutvärderingar, programutvärderingar diskuteras och där man kommer
överens om eventuella förändringar som ska genomföras inom program och
kurser. Dessa överenskommelser ska dokumenteras och därmed kunna följas
upp vid nästa möte. Observera att detta inte är det enda möte som ska ske
mellan institutionsrepresentanter och programledning under året.
U1-I2: Programledarna anordnar kontinuerligt möten med samverkansråden.
U1-I3:
• Uppmaning till institutioner att inkomma med förslag på
mastersprogram
• Mastersprogram, översyn av processer med antagning, eventuellt
utnyttjande av kvotgrupper vid antagning mm.
U2-I1: Kurs i etik utvecklas för närvarande för start hösten 2018. Kursinslag
om etik i introduktionskurs för doktorander har utökats.
U2-I3: Workshop med studierektorer för att diskutera system för
kvalitetssäkring av forskarutbildning har genomförts.
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U2-I4: Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt - UKÄ.
Forskarutbildningsämnet Miljöpsykologi har fått omdömet väl godkänt inom
ramen för UKÄs utvärdering.
U2-I5: Stipendiedoktorander, förutsättningarna för finansiering av dessa
ändras vid årsskiftet då det blir krav på interna tilläggsstipendier om inte
ursprungsstipendiet uppnår en viss nivå. Från 1 juli 2018 kommer det
ytterligare förändring i regelverket kring detta. Arbete för att underlätta denna
övergång.

U4-I3: Förbättrad inkludering av internationella miljöinstitutet samt TFHS
(trafikflyghögskolan) i LTH:s grundutbildningsorganisation har genomförts.
U5-I3: Kursen endimensionell analys kommer att förändras med
avseende på pedagogiskt upplägg samt examination med början hösten
2018.
O3-I1:
• Åtgärder av arbetsmiljösamordnare och områdesansvariga i
enskilda ärenden.
• Psykosocial enkät genomförd för studenterna – tyvärr dålig
svarsfrekvens. Uppföljning av arbetsmiljösamordnare och
områdesansvariga.
O3-I2:
•

Införande av rum ämnat för studenter med neuropsykiatriska
diagnoser och som har beslut från Pedagogiskt stöd. Rummen
ska ge dessa studenter tid och möjlighet för återhämtning och
vila.

Uppdrag, Annika Mårtensson
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd
• Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlingsoch mångfaldsarbete – LTH
• Ordförande i Vattenhallens styrelse
• Ledamot i USVs styrelse
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•
•
•

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

Vicerektor för forskning, Erik Swietlicki
Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTHs forskning och hur
arbetet forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTHs nya strategiska
plan.
Aktuella frågor
• FIRS framtid – ”Forsknings- och innovationsrådet i Skåne” ger mycket
goda möjligheter till regional samling mellan akademi, offentlig sektor
och näringsliv. FIRS har dock varken fungerat eller utnyttjats optimalt.
Vid FIRS stormöte 22/3 diskuterades FIRS framtid och struktur. LU
och LTH bör vara drivande i denna process
(https://www.skane.com/sv/forsknings-och-innovationsradet-i-skanefirs-arbetar-for-att-gora-skane-till-europas-mest-innovativa).
• FIRS strategigrupp Smarta material (Swietlicki ordförande och LUs
representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS
deltar) har FIRS mandat att driva regionala utvecklingsfrågor kopplat
till MaxIV-ESS-SVS och materialforskning i vid bemärkelse.
• SWEbeams – (http://www.swebeams.se/; finaniserat av VINNOVA
och VR) syftar till att åstadkomma en nationell samling kring MaxIVESS-SVS bland svenska lärosäten, regioner, näringsliv,
forskningsfinasiärer och departement. Ett avslutande öppet möte hålls i
Lund 31 maj. Kopplar starkt till det likaledes nystartade Big Science
Sweden (http://bigsciencesweden.se/).
• Vinnväxt Smarta material – Kopplat till FIRS och SWEbeams är ett
beslut av LU och FIRS (22/3) att söka Vinnväxt-medel från
VINNOVA inom området Smarta material. LU och LTH kommer att
engagera sig i detta under våren 2018 (www.vinnova.se/e/vinnvaxt2019/vinnvaxt-2019-fullstandig-ansokan/). Även ”Livsmedel” kommer
att få söka Vinnväxt-medel, men inga fler.
• 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.
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LTH stödjer för närvarande LINXS med 2 mnkr per år under 3.5 år
(från 1 juli 2017).
LUNARC (www.lunarc.lu.se/; ligger formellt under LTH och med
Swietlicki som styrelseordförande) är en del av SNIC (www.snic.vr.se/;
Sveriges infrastruktur för datorberäkningar och datalagring). LUNARC:s
styrelse har presenterat en vision för LUs ledning hur LUNARC kan se
ut på 5 respektive 10 års sikt, med ambitionen att utvecklas till LUs eScience Hub. LUNARC:s styrelse har även till LU lämnat in ett förslag
om ett utökat uppdrag och förstärkt budget från 2019. LUNARC
kommer troligtvis att få en stor roll vad gäller långtidslagring av
forskningsdata. Användarstöd till såväl erfarna som nya användare är
högprioriterat. Flytten av LUNARC (och LDC) till Science Village
Scandinavia är nu inne i en fas då finansieringen måste klargöras,
eventuellt delvis med hjälp av donationer. De närmsta åren kommer på
många sätt att bli avgörande för LUNARC:s framtida struktur,
omfattning, lokalisering och finansieringsmodell.
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”. Arbetet med
kartläggning av forskningsinfrastrukturer avslutas i mars 2018 och
samordnas med LUCRIS och LUs pågående inventering av
forskningsinfrastrukturer. Arbetet med kopplingen till de stora
samhällsutmaningarna startade i mars 2018. LU håller för närvarande
på att ta fram en hållbarhetsstrategi som LTH måste förhålla sig till.
Fördelningsmodell: En översyn av LTHs modell för fördelning av
fakultetens medel för forskning har påbörjats. Syftet med översynen är
att klargöra om och i vilken grad nuvarande fördelningsmodell leder i
riktning mot de mål som är uppställda i LTHs nya strategiska plan och –
i mån av behov – föreslå förändringar. En omarbetad fördelningsmodell
kan inte finnas på plats förrän tidigast 2019.
Forskningskoordinering: LTH bekostar sedan september 2017 50% av
en forskningskoordinator (Johanna Generosi) vid LU FSI (Forskning,
Samverkan och Innovation). LTH behöver stärka sin hantering av större
forskningsansökningar och stöd till forskargrupperingar att ta fram
konkurrenskraftiga ansökningar. LTH samarbetar med FSI om detta.
Forskningsinfrastruktur: Det framstår allt tydligare att de medel som
står till förfogande för förnyelse av forskningsinfrastruktur är helt
otillräckliga, såväl lokalt inom LTH och LU som nationellt. Nya
lösningar kommer att krävas. LTH fördelade 2017 18 mnkr, betydligt
mer är de 10 mnkr som utlysts i forskningsinfrastrukturmedel, men
behoven är flerfaldigt större. LTHs utlysning och fördelning av
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infrastrukturmedel sker i nära samverkan med N-fak (20 mnkr) och med
start 2018 även M-fak (ca 7 mnkr). Swietlicki bevakar och påverkar
stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella och
internationella. Han representerar LTH i LUs nyinrättade arbetsgrupp
för forskningsinfrastruktur. Denna nya grupp kommer troligtvis att få
stort inflytande i alla frågor som rör forskningsinfrastruktur (LU Dnr
STYR 2018/229). Gruppen ska bland annat ta fram underlag till beslut
om fördelning av de LU-övergripande infrastrukturmedel (20 mnkr).
Universitetens behovsinventering för att förbereda kommande
utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer (VR RFI)
mynnade ut i att URFI (Universitetens referensgrupp för
forskningsinfrastruktur) prioriterade 11 förslag, däribland flera som berör
LTH. Anslagen från VR är kraftigt begränsade och minst 50%
medfinansiering krävs från de deltagande universiteten.
LUCRIS kommer att kompletteras med en modul för
forskningsinfrastruktur som kommer att aktiveras under hösten 2018.
Swietlicki representerar LTH i den arbetsgrupp som tagit fram riktlinjer
för denna modul. LTHs inventering har tagits fram inom ramen för ett
utvecklingsprojekt. LUCRIS kommer att hjälpa LTH och LU att få en
bättre översyn över våra forskningsinfrastrukturer.

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).
• LTHs forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor
forskning LTH är vice ordförande).
• LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning
representerar LTH).
• LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (ca en gång
per månad; vicerektor forskning representerar LTH; nytt uppdrag).
• LTHs forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka; nytt
uppdrag).
• LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin).
• LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin).
• LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning
LTH representerar fakulteten).
• LTHs prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar).
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka).

Uppdrag - LTH vicerektor forskning
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Vice ordförande i LTHs forskningsnämnd.
LUs forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH).
LUs nyinrättade arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vicerektor
forskning representerar LTH; nytt uppdrag).
Medlem i LTHs forskarutbildningsnämnd (nytt uppdrag).
Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för
vetenskapliga och tekniska beräkningar.
Ordförande och LUs representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta
material” med LU, MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS.
Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH).
Ordförande i LTHs biblioteksnämnd.
Medlem i LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar
LTH).
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).
Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV.
Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board.
CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och
ledningsgrupp.

Vicerektor för samverkan och Innovation, Charlotta Johnsson
LTHs arbete inom Samverkan och Innovation är kopplat till den strategiska plan
och de 5 fokusområdena som där lyfts upp för Samverkan och Innovation (S1-S5).
•

•

S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning
och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i
långsiktigt skapande av ömsesidig nytta tillsammans med
samverkanspartners.
S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom
universitet skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och
arbeta med lösningar för stora samhällsutmaningar.

12

•
•
•

S3: LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt
lärande med en stark koppling till LTH:s alumner
S4: LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation
S5: LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån
vetenskapliga och konstnärliga resultat och bidra till policyskapande.

Figur: De 5 fokusområdena för Samverkan och Innovation (S1-S5), och
pågående initiativ som kopplar till dessa.
Hänt sedan senast /Aktuella frågor
Sedan senast har störst fokus varit på utvalda initiativ inom fokusområdena
S2,S3, S4.
S2-I1: LTH Open Door
 LTH Open Door är ett initiativ att öppna LTHs forsknings-lab för
extern användning av företag och organisationer.
 Vi har utökat från 5 till 6 lab. Presentation hos MediconVillage den 3
april. Presentation planeras för IVA-Syd under maj månad.
S2-I2: Science and Innovation Talk
• S&I Talk innebär att forskare kommer ut till företag och ger kortare
presentationer om aktuella ämnen. Detta stöttas av företagsledningen,
samt LTHs ledning. Motivet är att S&I Talk ska leda till fler
gemensamma samverkans- och/eller forskningsprojekt.
• Ytterligare företag har visat intresse; Ericsson och Novo Nordisk.
S2-I3: Science and Innovation Visit
• S&I Visit innebär skräddarsydda besök/besöksrundor för företag.
Motivet är att S&I Visit ska leda till fler gemensamma samverkansoch/eller forskningsprojekt.
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•

LTH på besök hos EON (feb), ytterligare möte planeras (13 april)
NovoNordisk på besök hos LTH (9 mars), ytterligare möte planeras.

S3-I2: Executive utbildning EFL
• Arbete med EFL för att styra upp hur ett samarbete skall se ut
beträffande executive-utbildning inom teknik/ekonomi området.
• Flertalet möten med EFL kring executive-utbildning inom Tech
området. Vissa möjliga utbildningar har utkristalliserats. Fokus är nu
på att dels finna lämpligt samarbetsavtal (LTH-EFL), samt trepartsavtal (LTH-EFL-kund) och dels arbeta med prefekter/inst på LTH
angående kursinnehåll.
• Vinnova har fått pengar av Regeringen för ”LivslångtLärande”
(pilotprojekt för korta flexibla kurser), inbjudan till informationsmöte
kommer.
S3-I1: Uppdragsutbildning LUCE
• Arbete med LUCE för att titta på vad LTH ger och kan ge vad
beträffar uppdragsutbildning inom teknikområdet.
• Flertal samtal med LUCE kring uppdragsutb., främst inom
Programmering.
• Vinnova har fått pengar av Regeringen för ”LivslångtLärande”
(pilotprojekt för korta flexibla kurser), inbjudan till informationsmöte
kommer.
S4-I1: Studentinnovation
• Studentinnovation drivs av den informella gruppen InnoVision (ca 1015 forskare från LTH med). Rapport har tagits fram och presenterats
för LTHs ledningsgrupp. Rapporten innehåller både förslag på en
fysisk mötesplats samt flertalet aktiviteter att fylla detta med
(exempelvis en Minor inom Innovation och Entreprenörskap,
inspirationsseminarier, och andra arrangemang med syfte att öka
Innovations-tänkandet). Detta arbete kopplas starkt till
Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur”.
Uppdrag LTH vicerektor samverkan och Innovation
• LTHs ledningsgrupp och LTHs prefektgrupp
• Samverkansrådet Medicon Village
• Samverkansrådet LU
• Referensgruppen LU Innovation
• Ledamot Forskningsnämnden
• Committment Skåne
• LTHs näringslivsråd
• Life Science Innovation Board (Med.fak)
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•
•
•
•

IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)
EASE styrelse (Embedded Applications Software Engineering)
LUFO, styrelseledamot i Lund University Food Studies
CIRCLE, styrelseordförande

Vicerektor för internationella frågor, Martin Tunér
Aktuella frågor
Påbörjade uppdraget som vicerektor för internationella frågor i mitten av
januari 2018. Arbetar med att sätta mig in i uppdraget och LTH’s roll i
internationalisering. Har träffat nyckelpersoner inom LTH och LU kring
internationella frågor. Har löpande kontakt med min företrädare Per
Warfvinge samt Christina Grossman på Internationella avdelningen för
kunskapsöverföring. Det är viktigt att vidmakthålla den höga status LTH har
vad gäller internationalisering inom GU och vidareutveckla densamma vad
gäller forskningssamarbeten. Spaning för att förstå hur vår omvärld förändras –
koppla till LTH’s strategiska plan – vad behöver vi göra idag och imorgon för
att uppnå målen framöver.
•

•

•
•

Remiss SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering –
Mitt viktigaste uppdrag i närtid är att sätta mig in i remissen och bidra
till ett yttrande till den 13 April. Underlagen lär ha stor betydelse för
det fortsatta internationaliseringsarbetet på LTH och LU.
Forskningssamarbeten – Förberedelser för att hälsa på institutionerna
för att diskutera behov och möjligheter kring internationella
samarbeten. Samverka med Erik och Charlotta.
o Kartlägga existerande samarbeten – finns synergieffekter?
o Fulbright – Nya möjligheter för forskare?
o STINT – program för dubbelexamen
o …
Studentutbyten – Träffa programledarna för att bättre förstå
utmaningar och möjligheter. Samverka med Annika.
Nätverken för studentutbyten:
o Global E3 – Per Warvfinge deltar vid årsmötet i Hong Kong i
April i detta nätverk, som innefattar en serie amerikanska
topplärosäten. Jag kommer att besöka Univ. Michigan 12
April, som är en viktig partner för LTH, i samband med en
konferensresa till Detroit.
o Magalhaes – Per Warvfinge kommer fullfölja sitt uppdrag som
president (till November) i detta nätverk, som innefattar 36
medlemmar med latinamerikanska och europeiska lärosäten.
Nätverket administreras av Christina Grossman. Jag avser att
åka till nästa möte i Bogota i November.
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•

T.I.M.E – Nätverket innehåller framförallt europeiska lärosäten
där LTH är med i advisory committee. Jag planerar att åka till
årsmötet i Sao Paolo i Oktober.

Mottagande av besök till LTH:
o Chiba University, Japan, 19 april. MoU att signeras av Viktor
Öwall. Presentation om vår forskning.
o University of Queensland, Australia 13 juni. Presentera LTH.

Uppdrag - LTH vicerektor internationella frågor
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor 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).
• Ledamot i LUs Internationella råd (representerar LTH).
• Ledamot i LGGU
• STIM (en gång per månad)
• LTHs prefektråd (varannan vecka)
• Styrelseledamot i K2 - kunskaps- och kompetenscentrum för
kollektivtrafik (representerar LTH/LU)

ANMÄLNINGSLISTA
2018-04-11

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

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
2018-03-06

Diarienummer
STYR 2018/393

2018-03-20

STYR 2017/1726

2018-04-03

U 2018/195

U 2018/201

Ärende/Handläggare
Rektor vid LTHs fördelning av ansvar och
Beslutsbefogenheter vid LTH, Jacob Branting.
LTH och TLTHs gemensamma policy för akademisk
Mottagning och nollning, Åsa K Nilsson.
Anhållan om inrättande av ett nytt huvudområde
inom produktrealisering, inför SLTH 11/4, Cecilia
Hollingby.
Planeringstal och antagningstal för masterutbildningar
vid LTH hösten 2018, Petter Lindquist.

Postadress Box 118, 221 00 LUND
Besöksadress John Ericssons väg 3
Telefon dir 046-222 71 90,
Telefax 046-222 47 91
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se

växel 046-222 00 00

BESLUTSFÖRSLAG
2018-03-22

Diarienummer:
U 2018/195

SLTH
Programservice
C e c i l i a H o l l i n g b y, p r o g r a m p l a n e r a r e

Anhållan om inrättande av ett nytt huvudområde inom
produktrealisering (Production and Materials Engineering) vid LTH.

Bakgrund
LTH:s styrelse tog 2017-09-04 beslutet att ställa sig bakom förslaget av ett
nytt masterprogram inom produktrealisering (Master’s Programme in
Production and Materials Engineering) (Dnr. U 2017/372).
Nästa steg i beslutsprocessen är att LTH:s styrelse 2018-04-11 ska fatta
beslut om att inrätta ett nytt huvudområde inom Produktrealisering
(Production and Materials Engineering).

Beskrivning av huvudområdet
Det föreslagna huvudområdet Produktrealisering omfattar
tillverkningsmetoder, materialteknik, industriell automation och
produktionsledning. Området tillverkningsmetoder behandlar mekaniska,
termiska, fysikaliska och kemiska processer för tillverkning av en produkt.
Området materialteknik fokuserar på utveckling och tillämpning av nya
material i både industriella produkter och i tillverkningsmetoder. Området
industriell automation omfattar användningen av industrirobotar och
sensorteknologi för hantering av olika processer och maskiner i produktion
för att ersätta människor. Produktionsledning fokuserar på
produktionsplanering och organisation, utveckling av kostnadsmodeller och
kostnadsuppskattningar vid omvandling av råmaterial till färdiga varor eller
produkter.

Kortfattad beskrivning av masterprogrammet inom produktrealisering
Masterprogrammet i Produktrealisering är utformat för att förbereda
studenterna för deras framtida karriärer inom området produktrealisering.
Postadress LTH Utbildningsservice, Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Ole Römers väg 3C Telefon 046-222 71 93
E-post cecilia.hollingby@lth.lu.se
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Programmet ska ge studenterna omfattande teoretiska kunskaper såväl som
praktiska färdigheter och förmågor inom produktrealisering för att de ska
kunna lösa tvärvetenskapliga industriella problem utifrån en helhetssyn.
Programmet kommer också tillåta studenterna att få insyn i frågor som rör
produktrealisering i relation till hållbar produktion, miljöanpassad
tillverkning, produktionsautomation, global produktion och marknad utöver
ingående studier i produktions- och materialteknik.

Beskrivningen av huvudområde samt masterprogram finns även i engelsk
version och är skriven av Jinming Zhou, professor vid inst. för industriell
produktion.

BESLUT

2018-04-rr

Dnr

SfiR

20181225

LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Ledningsstöd

Margareta Forsberg

Policy och process für att utse hedersdoktorer vid LTH
LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stárka bilden

av

LTH som

en

framstående, modern och professionell högskola som skapar - till nytta for världen.
Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH ar ett bevis på stor uppskattning.

Utmärkelsen utdelas till personer som genom betydande insatser bidragit till
uweckling, förnyelse eller synlighet inom områden kopplade till fakultetens
verksamheter.

Hedersdoktorerna är att betrakta som framtida ambassadörer för LTH och
utnämningarna skall stå i överensstämmelse med LTH:s värderingar och drivas av de
samhállsutmaningar som fakulteten i sin verksamhet forsöker möta.
Hedersdoktorer vid LTH utmärks av en framstående professionell insats med
berydelse for

o
o
o

LTHs verksamhet som karaktäriseras av en eller flera av Êoljande:

Vetenskapligexcellens;
Excellens inom utbildning;

Väsentliga insatser inom näringsliv och/eller samhälle.

Vid bedömningen av nomineringar kommer vikt att läggas vid:
¡ koppling till LTHs verksamhet via tidigare eller pågående samarbete eller samverkan
eller

.

att den nominerade bedöms kunna stärka LTH genom framtida samarbeten
eller samverkan.

Hedersdoktorerna skall över tid spegla bredden i LTHs verksamhet och belysa dess
specialistområden. Genusperspektiv och mångfald ska beaktas och hedersdoktorerna
skall komma från olika delar av samhállet. Endast i undantagsfall utses fler än tre
hedersdoktorer per år. En urualsprocess inleds endast då minst sju nomineringar av
kvalificerade kandidater har inkommit, varav minst tre av underrepresenterat kön.
Nomineringar som har en bred Êorankring på LTH prioriteras.

LTH utses av LTHs styrelse, efter forslag från rektor LTH. En
LTH fär inte vara disputerad vid eller anstálld av LTH, inte ha legalt
inflytande över LTH, eller vara hedersdoktor vid annan teknisk högskola eller teknisk
Hedersdoktorer vid

hedersdoktor vid

fakultet i Sverige.
Förslag

till hedersdoktorer är konfidentiella till

dess beslut har fattats och vederbörande

är underrättad.

PostadressBox118,22l 00Lund BesöÞsadressJohnEricssonsväg3 Telefondir046-22271 07,uiixel046-2220000
E-post margareta.forsbergplth .lu.se Internet http://www.lth.se
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Arbetsprocess och rollfördelning
Forskningsnämnden har på uppdrag av rektor

LTH att genomföra

nomineringsprocessen für utseende av hedersdoktorer och att lämna förslag på
kandidater. FN utser en arbetsgrupp for utlysning och beredning av inkomna

nomineringar.
Inbjudan atr nominera hedersdoktor sänds ut till alla anstállda via e-post i slutet av
vårterminen. Inbjudan ska innehålla information om (lank till) policy och beslrivning
av processen. Slutdatum far forslag är i slutet av september.
A,rbetsgruppen diskuterar de nominerade efter indelning i tre kategorier med avseende
på huvudsaklig meritering och relation till LTH: a) stark forskningsmeritering, b) nära
samverkan med LTH, innovation och entreprenörskap med relation till LTHs
verksamhet och c) andra (allmänna, mer publika) insatser till gagn for LTH (t ex
framja teknikintresset bland unga). Arbetsgruppen rapporterar dll FN om antalet
nominerade inom varje kategori samt antal kvinnor/män som nominerats.
Forskningsnämnden diskuterar inkomna nomineringar. Nämndens ledamöter kan
besluta om Êorlängd nomineringstid och även, vid behov, uppmanas att nominera
ytterligare kandidater efter den öppna nomineringstiden så att den eftersôkta bredden
uppnås. I den mån det är möjligt med hänsyn till konfidentialitet tas referenser på
kandidaterna in av de nominerande och genom sökning i öppna k?illor.

Arbetsgruppen bereder ärendet vidare och informerar i god tid (normalt infor LTHs
styrelsemöte i december) LTHs rektor om kandidater att föreslå for styrelsen.
Arbetsgruppen lämnar också Êorslag till fakultetens promotor (skall vara promoverad)
samt en värd lor promoveringsakten für var och en av kandidaterna, vanligen den
nominerande. Arbetsgruppens förslag på kandidater, Promotor och ledsagare, stäms
av med LTHs rektor som förses med underlag att presentera för styrelsen.

När LTHs styrelse fattat beslut lämnar arbetsgruppen underlag, i form av
motiveringar,

till kommunikationsavdelningen for

pressrelease och publicering på

LTHs websidor.
För forskningsnämndens ørbexgrupp

fir

utseende øu hedersdo þtorer

Eriþ Senano
Arbexgruppen har bestått au: Eriþ Senano (sammanhallønde), Catharina Sternudd,
Malin Lindstedt och Margaretø Forsberg (ødministratiut stöd).

Beslut om am fastställa denna "Poliry och process för att utse hedersdoktorer
vid LTH" fastställdes vid Sryrelsen för Lunds Tekniska Högskolas sryrelsemöte

20r8-04-II.

Beatrice

Nordlöf

Avdelningschef

I

BESLUT

Dnr STYR 20181694

2018-04-1 I

LUNDS UNIVERSITET
Lu

nds Tekniska Högskola

Ledni ngsstöd

Beatrice Nordlöf

Verksamhetsstöd i samband med uppdrag som dekan och
prodekan för Lunds Tekniska Högskola
I och med dena beslut ersätts tidigare beslut och tillämpning i frågan vid LTH
Bakgrund

LTH

Fáster stor

vikt vid cheÊ och ledarskap inom fakulteten och

ser lämpliga

kompetenta och engagerade ledare som viktiga förutsättningar för LTH:s framgångar

Enligt föreskrifterna om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (Dnr STYR 2011611600)
utser rektor for Lunds universitet rektor och prorektor f¿r

LTH. Chefskontrakt som

innehåller uppdrag, ansvar, omfattning och uppdragstid upprättas mellan parterna.
Uppdragstilläggets storlek och möjligheter till repatriering regleras av foreskrifterna.
För att kunna rekrytera rektor och prorektor vid LTH är det viktigr att fakulteten kan
erbjuda bra villkor och goda fürutsättningar för ledningsuppdraget såvál under
uppdragstiden som efter uppdragstidens slut.

Lön
Ledningsuppdraget är arbetskrävande och innebär ett intrång i den ordinarie
verksamheten vid den institution där läraren vanligen arbetar. För att rektors och

prorektors ordinarie arbetsuppgifter inom akademien inte ska drabbas negativt under
uppdragstiden utgår ersättning for direkta lönekostnader ftir rektor och prorektor från
fakulteten.
Verksamhetsstöd

Till

den ordinarie verksamheten/institutionen ska ett särskilt verksamhetsstöd utgå

från fakulteten, vars syfte är att underlätta för rektor och prorektor att upprätthålla sirt
verksamhet under uppdragstiden, fram

till

dess att vederbörande återgår

till

sina

ordinarie arbetsuppgifter. Storleken på verksamhetsstödet àr 750 000 kr per år for

rektor och 500 000

Postadress

E-post

Box I l 8

Besöhsadress

l<r

per år Êor prorektor.

John Ericssons

vàg3

Telefon dir 046-222 71 90, uäxel 046-222 00 00

beatice.nordlofprektor,kh.se Interne t http:i/www.lth.se
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Medlen stálls formellt

till

respektive institutions fürfogande och bör komma den

ämnesmässiga verksamheten tillgodo under uppdragsperioden. Medlen ska därfor inte

accumuleras på institutionen år efter år. Ansvarig prefekt vid institutionen beslutar hur
verksamhetsstödet ska användas.

Det är inte tillåtet att ackumulera verksamhetsstödet på institutionen år efter
Eventuellt oförbrukat verksamhetsstöd vid institutionen ska återbetalas

vid tid

Êor

år.

till fakulteten

pensionering av rektor/prorektor, vars ledningsuppdrag versamhetsstödet

avsåg.

Det beslutas att:

o

direkta lönekostnader under uppdragstiden för rektor och prorektor belastar
fakulteten och konteras på kostnadsställe 107991 LTH Gemensamr.

.

under uppdragstiden som rektor utgår ett verksamhetsstöd dll institutionen fritt
att disponera inom den ämnesmässiga verksamheten om 750 000 kr per år.

.

under uppdragstiden som prorektor utgår ett verksamhetsstöd

till

institutionen fritt att disponera inom den ämnesmässiga verksamheten om
500 000 kr per år.

o

oförbrukat verksamhetsstöd vid institutionen ska återbetalas helhet

till

fakulteten vid rid for pensionering av rektor/prorektor, vars ledningsuppdrag
versamhetsstödet avsåg.

¡

verksamhetsstöd utgår från och med verksamhetsåret 2018.

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen, efter foredragande av tfkanslichef

Veronica Gummesson och efter hörandet av ledningsgruppen.

F

SryrelseordÊorande

LTH

Tf

Digitalisering och bibliotekets pedagogik
LTH Bibliotek
2018-04-11 LINA AHLGREN & ANN-CATRIN JOHANSSON & VIKTOR ÖMAN

Bibliotekets pedagogiska uppdrag
Bibliotekets pedagogiska verksamhet syftar till att stödja studenternas
informationskompetens. Den informationskompetenta studenten kan
• söka
• värdera
• använda
information på ett effektivt och reflekterande sätt.

Nuläge
• Ökad aktivering
– e-lärobjekt under föreläsning

• Hjälp till självhjälp
– film
– ämnesguider

• Tillgänglighet
– digitala samlingar
– webinarium

Framtid
• Ökad aktivering
– omvänt / blandat klassrum
– casemetodik

• Hjälp till självhjälp & tillgänglighet
– lärplattformar
– guider & filmer online

• Progression & utvärdering
– utvärdering av förkunskaper
– återkoppling på undervisning

Tack!
Lina Ahlgren
lina.ahlgren@lth.lu.se
Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se
Viktor Öman
viktor.oman@lth.lu.se

http://www.lth.se/bibliotek

18-04-26

Digitalisering i undervisningen
CEE | SLTH 2018-04-11

Bild från 2017-06-12: ”Digital learning”
• Digitalt innehåll

Blended learning
• Digitala plattformar LTH
• 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

CEE har gjort…
• Förstärkt ”digitala” inslagen i de högskolepedagogiska kurserna
• Förstärkt kompetensen på Genombrottet med Jonas Månsson (35%)
• Video:
– Ger en kollegiekurs i Video i undervisningen för Bygg & Miljö
– Ordnat en billig, funktionell ”studio” för skärminspelning (koordinerat med AHU)
• Förbättrat informationen inom LTH:
– Nyhetsbrev till ledning, studierektorer, programledare, kansli, ETP
– Uppdaterat information på hemsidorna
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CEE har gjort…
• Följer aktivt frågan om digital examination:
– Följer användningen av systemet Inspera på LU och på NTNU
– Har anordnat ett informationsseminarium (21 mars 2018)
– Försöker följa arbetsgruppen om Digital Examination (UN,LU)
• Deltar i diskussionen om uppgradering av lärosalar
– M-huset
– Studieresa till DTU 19 april
– Passar på att titta på ”active learning”-lärosalar vid besök, t ex NTNU, UiB, ...

CEE önskar att…
• Studierektorer och programledare
– Kommer när CEE erbjuder seminarier, till exempel om digital examination.
– Tillsammans med CEE ordnar aktiviteter som driver på utveckling. Bygg &
Miljö är ett bra exempel!
• LTH fattar beslut om en enhetlig digital miljö för studenterna (portal och
lärplattform), för att skapa förutsättningar för riktig Blended Learning.
Moodle verkar vara det mest intressanta alternativet.
• LTH fortsätter utveckla den sociala studiemiljön och börjar satsa på aktiva
lärosalar.

Tack för oss!
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Digitalisering
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Uppdrag Digitalisering
STYRELSEN LTH 2018-04-11

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Uppdraget
Uppdraget är initierat av rektor LTH och LG GU.
Målet med uppdraget är att analysera LTH:s
utbildningsutbud inom civilingenjörsprogrammen C, D, E för
att säkerställa att studenter förbereds på bästa sätt för en
allt mer digitaliserad framtid.

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Digitalisering

2018-04-11

Utredningsgrupp
• Programledare C: Paul Stankovski från EIT
• Programledare D: Per Andersson från CS
• Programledare E: Lars Wallman från BME
• Lärarrepresentant från CS: Ulf Asklund
• Lärarrepresentant från EIT: Kaan Bür
• Studentrepresentant 1: Douglas Clifford, D-sektionen,
dvs studenternas sammanslutning för C och D
• Studentrepresentant 2: Måns Lindeberg, E-sektionen

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Angreppssätt
• Genomfört intervjuer och enkätundersökning med studenter,
institutioner och näringslivet
• Undersökning av digitaliseringsarbete på svenska och
internationella lärosäten
• Analys av kunskapsbehov
• SWOT av C, D och E
• Ta fram grov plan på ett ”önskeprogram” med fokus på
digitalisering för att formulera utbildningsbehov
• Ta fram förslag på nödvändiga förändringar i existerande
program
• Rapport klar i maj
Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Digitalisering
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Vad är Digitalisering?

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Vad är digitalisering?
Svar vi fick när vi frågade internt:
• När mer arbete utförs av datorer samt att tjänster och
material blir tillgängligt via datorer
• ”…landade i intern digitalisering... hur ska vi kunna
förbereda oss för en digitaliserad värld utan att
digitalisera oss själva (alla dokument, och eventuellt
ärenden, bör handeras och lagras digitalt)”
• “… företags och myndigheters kundkontakt blir allt mer
digital...”

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Digitalisering

2018-04-11

Vad är Digitalisering – forts.
• Digitization, Datorisering, Digitalization, Digital transformation, ...
• Digitization is the process of converting information into
a digital format. Digitizing information makes it easier to preserve,
access, and share.
• ”Digitalisation is the use of digital technologies to change a business
model and provide new revenue and value-producing opportunities; it
is the process of moving to a digital business” //Gartner
• “Digitizing has increased the efficiency of our processes; digitalization
means that business now uses technology to engage with people to
precisely address their particular needs.” //SAP News

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Digitalisation

Digitalisation
Business
development with IT
Digitisation
• Move from paper
to computer based
forms

• Think digital first
• Technology possibilities
drives business innovation

• Process efficiency with
IT support
• Business needs drives
IT development

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Digitalisation
Value increase

Digitalisation

Internal focus

External focus
Digitisation
and business
improvement
with IT

Cost reduction
*Inspiration from Oscar Berg

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Viktigt!

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Digitalisering
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Viktigt!
• ”Disruption Is The New Normal. Companies last on average 10
years on the Fortune 500 list. And that time period is
decreasing. Main cause: Companies fail to innovate and to
build new core capabilities. Digitalisation Is The New Disruptor!”
//Jan Bosch
• ”Now we see a profound change in how customers interact with
companies through technology, for example, using social
media. Technology has become an integral part of everybody’s
daily life and is pushing the front line of business towards the
customer. ”
//Uwe Riss, SAP

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Något som bör genomsyra utbildningen
• Exempel från enkätundersökning bland C/D-studenter
• Civilingenjör vs. Informatik - karriärsexempel

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Vad behövs och
Vad saknas
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Digitalisering
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Teknik och hur den skapar värde
Tillämpning av teknik
Innovation och affärsmodeller
Förändringsarbete

Teknik
Tekniska lösningar

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11

Program
• KTH, Chalmers och Linköping har:
– Program som motsvarar de på LTH
– Ytterligare civilingenjörsprogram mer fokuserade på
informationsteknik, dvs relevant för digitalisering
• Vårt nästa steg
– Ta fram grov plan på ett ”önskeprogram” med fokus på
digitalisering för att formulera utbildningsbehov
– Ta fram förslag på nödvändiga förändringar i existerande
program

Lunds Tekniska Högskola 2018-04-11
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Strategisk verksamhetsplanering LTH

Strategisk plan LU 20172026

Agenda 2030
5 Nyttoområden
Internationalisering
Jämställdhet
Myndighetsuppdraget

Strategisk plan LTH 20172026

Strategisk
verksamhetsinriktning
LTH LG 2018-2020 3årig(uppdateras årligen)

Verksamhetsplan med
aktiviteter för respektive
verksamhetsområde; tex
nämnder, institutioner,
avdelningar (årlig)

Den Strategiska Planen
• LTHs vision:
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen
• Samhället förändras i allt snabbare takt. Hållbarhet,
globalisering, digitalisering, och nya former av
kunskapsspridning är några faktorer som bidrar till detta.
• I LTH:s årliga verksamhetsplan definieras resultatinriktade
utvecklingsprojekt, baserade på strategier för att nå målen.
LTH:s ledning har det övergripande ansvaret för att de
initieras.

Den Strategiska Planen
År 2026 är LTH:
• känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och
undervisning av högsta kvalité
• känt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora
samhällsutmaningarna
• en ledande aktör i den offentliga debatten
• en nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar
framstående medarbetare och talangfulla studenter
• en funktionell, professionell och effektiv organisation

Fyra områden med 5 mål och 5 strategier
• Utbildning
• Forskning och konstnärligtutvecklingsarbete
• Samverkan
• Ledning och organisation
• Men också övergripande tankar om LTH.

Utbildning
• Attraktiva utbildningar på hög internationell nivå,
gäller såväl grund-, avancerad och forskarnivå.
Ledord: Kreativitet, tvärvetenskap, progression
och reflektion (U1, U2, U4)
– Nytt kvalitetssystem implementeras – pågår
– Översyn av mål och syfte med alla program –
initierat. För rapportering till SLTH.
– Framtagande av nya masterutbildningar –
pågående
– Internationella perspektiv på utbildning
• Kvalificerade och moderna arkitekter, designers,
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i
samhälle och akademi (U3)
– Ökad interaktion program och institutioner.
– Samverkansråd
– Digitalisering

Exempel - utbildning
Mål , LTH strategiska plan
Styrelsen

Område

Ledningen

kommentar

Hur

När

Institutioner Kansliet

Kvalitetssäkrades utbildningar
(UKÄ+LTH)

förväntas leda till
utbildningsutveckling.

Nytt kvalitetssystem
implementeras

2018

program

Utveckling av attraktiva utbildningar

Fler masterprogram

2019- program
2020

LGGU, PS, SS

Kostnadsberäkningar, dimensionering

Analys o beslutsunderlag

2019

program

LGGU,UL, KS,
ekonomi

2019

program, FU KS, PS, LGGU,
FUN

Utbildning
U1

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

KS

U2

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

Kvalitetssäkrades utbildningar
(UKÄ+LTH) Säkerställa att
doktoranderna uppnår
examensmålen. Lika villkor/
förutsättningar för doktorander - stärka
handledarna

Kvalitetssystem för
doktorandutbildningen 2019
Handledarutbildning 2018

U3

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

Attraktiva utbildningar, Internationell
nivå, Samhällets utbildningsnivå/
behov, Dimentionering av program,
Har vi rätt program?

Samverkansråd införda 2018
kommer spela roll för
kvalitetssäkring, nya behov i
samhället samt yreksrelevans

OA

LGLTH, PS, KS,
LGGU

U4

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

Kvalitetssäkrades utbildningar
(UKÄ+LTH)

Nytt kvalitetssystem
implementeras

2018

program

KS, PS, LGGU,
FUN

U5

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

Genombrottet ska kvalitetssäkras,
extern granskning Utbilda
programledare och handledare

Digitaliseringsprojekt - alla
program

2019

OA

LGLTH, LGGU

förväntas leda till
utbildningsutveckling.

Forskning & konstnärligt utvecklingsarbete
• Tydlig koppling till de stora samhällsutmaningarna (F1,
F3)
– Utvecklingsprojekt ”Kartläggning av hur forskningen vid
LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna”,
mars-dec 2018.
– Stimulera tvärvetenskap genom tex strategiska medel
• Inomdisciplinärt excellent, stimulera kreativitet (F2)
– Öka LTHs konkurrenskraft genom samordning av
ansökningar, inom LU och LTH. Se VINNOVA KC.
– Bättre utnyttjande av forskningsinfrastruktur:
Utvecklingsprojekt ”Kartläggning av
forskningsinfrastruktur”, aug 2017 – mars 2018.
Kopplat till LUCRIS nya modul för
forskningsinfrastruktur.
– Nyttja Max IV och ESS – LINXS, SWEbeams, Vinnväxt
”Smarta material”, FIRS …

Samverkan
• LTH skall kommunicera tydligöra sina styrkor (S1,S2)
– Ny kommunikationsstrategi - pågående
• Stärka partnerskap mellan LTH och utvalda företag (S1)
– Utveckling av LTHs Näringslivsråd
– S&I talks, S&I visits, etc
• LTH ska ha tydlig Innovationsprofil (S4)
– Utvecklingsprojekt ”Innovations-kultur / Öppen studentinnovation”, inkl. fysisk mötesplats, utbildning
(Minor/Master), MakerSpace, finansiering, etc.
• LTH ska ha en tydliga roll inom ”Livslångt lärande” (S3)
– Executive utbildningar (med EFL). Företags- intresse
kartlagt, kursförslag utarbetas, avtal och riktlinjer tas
fram.
– Specialist utbildningar (med LUCE). Flera diskussioner
pågår (Programmering, AI, etc)

Ledning & Organisation
• LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt
rekryteringsarbete, vara en attraktiv
arbetsgivare, erbjuda god arbetsmiljö (O1,
O2, O3)
– Kvalitetssäkrade karriärvägar, tex BUL
skola
– Stärka rekryteringar genom tex startbidrag
och Meriteringsanställningar.
• LTH skall vara en funktionell, professionell
och resurseffektiv organisation baserad på
ett tydligt ledarskap(O4, O5)
–
–
–

Se över institutionsstruktur
Tydlig verksamhetsplaneringsprocess
med årlig uppföljning och utvärdering
Digitalisering med tex Intranät

Årskalender LTHs styrelse 2018
14 december:
• Totalbudget
• Samverkansfokus - näringsliv/samhälle
• Internationella frågor
• innovation
• Hedersdoktorer & promotor
• Fördelningsbeslut – förhandsbesked
• Ekonomi och samhällskonsekvenser, rektors prognos sett mot
LTHs vision 2020
• Genomgång programsyften, del 4 (var 3:e år)

5-6 februari
• Styrelseinternat
• Bokslutsredovisning
• Fördelningsbeslut, budget
• Verksamhetsplan & resursfördelning,
samt återkoppling från föregående år

Bokslut

23 oktober
• Kommunikationsfokus - uppföljning av
resultat, redovisning av plan för
kommande period
• Ekonomi – inför budgetarbetet,
redovisning av nyckeltal, status mm.
• Samhällspåverkan, framtidsscenario,
riktade anslag, påverkan o mot LTH
vision 2020– hur ligger vi till?
• Revidering av arbetsordning, beslut i
dec.
• Kommande årskalender.
• Genomgång programsyften, del 3 (var 3:e
år)
13 september:
• Grundutbildningsfokus - antagn.statistik,
genomströmning, program- och
kursutbudsrevideringar, innovation
• Kvalitet, övergripande frågor
• Forskarutbildningsfokus - antal doktorander mm
• Verksamhetsplan, uppföljning av aktiviteter
• Genomgång programsyften, del 2 (var 3:e år)

Bokslut

Bokslut

11 april:
• Övergripande organisation, verksamhetsutveckli
• Effektivitet
• Digitalisering
• Översyn av principer hedersdoktorer
• Principer för justering av utbildningsplatser

8 juni:
• Forskningsfokus FNs arbete och utmaningar
• Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur
• Genomgång programsyften, del 1 (var 3:e år)

Exempel Ledning & Organisation
Ledning och organisation
O LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt
1 rekryteringsarbete som är kvalitetssäkrat,
professionellt, transparent och som stödjer
organisationens behov.
O LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder goda
2 anställningsvillkor och tydliga karriärvägar för alla
personalkategorier
O LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och
3 lärandemiljö grundad i LUs värdegrund och baserad på
arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende mellan
motiverade individer.
O LTH skall vara en funktionell, professionell och
4 resurseffektiv organisation baserad på ett tydligt
ledarskap.

Kvalitetssäkrade rekryteringar

Strukturerat arbetsmiljöarbete

Organisationsutveckling,
Välfungerande och framgångsrik,

Stötta prefekter och chefer mer.

O LTH skall driva ett effektivt och systematiskt
5 kvalitetsarbete och därmed säkerställa en hög kvalitet
inom alla verksamhetsområden

Tydligt ledningssystem

Ökad digitalisering (intranät, delade
dokument, arbetsytor, system)

Bra personalpolitik .

Kvalitetssäkrade rekryteringsvägar,
Startbidrag för professorer, Utvärdera
externrekrytering och jämställdhet,
BUL skola,
Kvalitetssäkrade kärriärvägar,
uppföljning och utvärdering, samtliga
anställningsgrupper
SAM, chefs- och personalutveckling,
planeringsrutiner,
kompetensutveckling på individ och
gruppnivå.
Ny institutionsstruktur - färre
institutioner och mer samarbete
emellan, större organisatoriska
enheter, Logisk ledningsstruktur,
Chefs- och personalutveckling
handbok för chefer (digital)

inst.

personal

inst.

personl

inst.

personl

inst

personal,

Årshjul/ styrelsearbete och ekonomi

kansliledning

En VP för ledningen
Identifierade prioriterade strategiska
satsningar från alla institutioner
En VP för kansliet
Verksamhetsrapport för LTH varje år
Intranät

kansliledning
kansliledning

Uppföljning och utvärdering
Budget
Villkor, medarbetarskap, värdegrund

kansliledning
ekonomi
personal

kansliledning
kansliledning
komm

LTH – en plats för drömmar och
upptäckter
• En attraktiv campus miljö.
– En arbetsplats som genomsyras av
respekt
– En fysiskt stimulerande miljö
• En miljö som präglas av nyfikenhet och
dynamik där vi vågar utmana, såväl externt
som internt:
– Vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och är
konstruktivt ifrågasättande av invanda
föreställningar.
– Vi är generösa, behandlar varandra med
respekt och lyfter varandras prestationer
inom forskning, utbildning och samverkan.
LTH har ett aktivt strategiskt arbete, där
tvärvetenskap, öppenhet för förändringar,
inkluderande, jämställdhet och mångfald
är en naturlig del av organisationen.

www.lth.se
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SLTH - ekonomi
11 APRIL 2018

Uppdatering ekonomi
• Utveckling av myndighetskapital kopplat
till bidrag
• Utveckling av bidrag per finansiär

Myndighetskapital, förutbetalda och
upplupna bidragsintäkter

Förutbetalda bidragsintäkter per
finansiär

Upplupna bidragsintäkter per finansiär

Bidragsinkomster per finansiärForskning

Myndighetskapital
Forskning/Utbildning

Myndighetskapital inom Forskning:
statsanslag/bidrag

2018-03-24

A n n i k a Må r t e n s s o n
P r o r e k t o r L TH

Programutbud och Dimensionering av program vid LTH
För närvarande finns det ca 40 utbildningsprogram vid LTH, den största andelen
studenter är antagna vid 5-åriga program. Under senare år har LTH haft en stor
överproduktion, men nu är antalet heltidsstudenter ungefär i balans med det uppdrag
som LTH har från Lunds universitet via statsbudgetmedel. Förutom att balans i
uppdraget uppnåddes 2017 har tilldelningen för 2018 från utbildningsdepartement
ökat uppdraget. Det finns alltså en god möjlighet att föra en positiv diskussion om en
förändring av dimensionering av programutbudet. Här kommer kortfattat att ges en
bakgrund och lite data som kan ge input till denna diskussion.
Inför hösten 2018 fattas beslutet om antagningstal av rektor vid LTH i maj-juni.
För 2017 gäller följande:
 Totalt ca 6000 HST (HST = helårsstudent) på LTH
 ca 400 HST Master (totalt)
o varav ca 160 HST avgiftsskyldiga
 ca 220 inkommande utbytesstudenter HST ( ca 160 utresande, ingår inte i
totala antalet HST)
 ca 480 HST högskoleingenjörer
Överproduktion 2017 2,3% (2016 ca 8%)
För 2018
Tillägg ca 8,5 Mkr (motsvarar ungefär 90 HST)
Möjlighet att utöka antalet platser






Vilka program har vi, hur stora ska de vara, hur ska de vara utformade?
Söktryck
- I och A högt söktryck, högskoleingenjörer lågt.
Arbetsmarknad – god för alla program, behov visas i en del prognoser som
hög för C, D, E, F, M, i andra prognoser även för samhällsbyggnad (A, L, V).
Prognoser visar även behov av ingenjörer med kortare utbildning som kan
ersätta gymnasieingenjörer, exempelvis högskoleingenjörer.
Forskningsanknytning viktig.

Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon 046-222 38 27, vx 046-222 00 00
E-post annika.martensson@rektor.lth.se Webbadress www.lth.se
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Mastersprogram
Frågeställningar specifika för mastersprogram. Vilken inriktning ska satsning på
mastersprogram ha?
 Speciella ämnesområden?
 Rekrytering – vilka mastersprogram är attraktiva för internationella
studenter?
 Forskningsinriktade?
 Näringslivsanpassade?
 Breda program?
 Unika program?
Många sökande till de flesta LTH-mastersprogrammen men få reserver efter
antagning genomförd, vilket visar på att konkurrensen med andra lärosäten är stor.

Följande figurer visar en del fakta om antagning och genomströmning på LTH.
Kommer att kommenteras ytterligare på SLTH.

Benämning

Antal
behöriga

Antal
antagna

Antal reserver

BI

BII

HP

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik

768

88

98

21,46

20,89

1,65

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik

428

46

46

20,50

21,30

1,6

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

645

85

85

18,23

18,46

1,3

Civilingenjörsutbildning i datateknik

1085

123

173

19,53

19,30

1,45

Civilingenjörsutbildning i informations- och

459

52

63

18,51

19,16

1,40

435

56

30

17,80

18,99

1,4

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

1266

135

187

19,90

19,70

1,5

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik -

545

30

97

20,26

20,99

1,6

790

108

134

18,54

18,29

1,3

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

335

58

46

18,44

19,00

1,25

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

509

58

46

18,11

19,26

1,3

Civilingenjörsutbildning i bioteknik

773

63

79

20,36

19,60

1,5

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

635

43

75

20,40

20,36

1,55

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

1825

105

362

21,61

21,88

1,75

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

391

61

46

19,04

18,75

1,35

kommunikationsteknik
Civilingenjörsutbildning i teknisk
nanovetenskap

teknisk design
Civilingenjörsutbildning i väg- och
vattenbyggnad

Antagningsstatistik H17

Benämning

Antal
behöriga
Högskoleingenjörsutbildning i
352
datateknik
Högskoleingenjörsutbildning i
176
elektroteknik med
automationsteknik
Högskoleingenjörsutbildning i
564
byggteknik med arkitektur
Högskoleingenjörsutbildning i
139
byggteknik - järnvägsteknik
Högskoleingenjörsutbildning i
203
byggteknik - väg- och
trafikteknik
Brandingenjörsutbildning
307
Arkitektutbildning
1350
Kandidatutbildning i
105
industridesign
Tekniskt basår
1031

Antal antagna

Antagningsstatistik H17

47

Antal
BI
reserver
54
17,05

BII

HP

17,39

1,25

36

4

14,52

16,15

0,65

72

51

16,40

16,90

1,15

26

0

*

*

*

30

1

14,26

*

0,90

56
82
30

44
407
8

17,86
21,30

16,89
21,70
Särskilt urval

1,3
1,7

73

168

17,81

16,85

1,15

Antal sökande H17
Utbildningens namn
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
Brandingenjörsutbildning
Civilingenjörsutbildning i riskhantering
Arkitektutbildning
Kandidatutbildning i industridesign
Tekniskt basår
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik
Civilingenjörsutbildning i datateknik
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik
Civilingenjörsutbildning i bioteknik
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

1:a
Totalt antal
handssökande
sökande 2017 2017
435
63
223
21
122
74
698
95
180
23
251
12
372
108
81
44
1567
454
275
86
1170
216
840
169
474
82
725
82
1250
247
511
45
486
61
1385
210
599
87
874
148
382
79
555
43
859
110
697
98
2075
571
418
79

Andel med examen - antagna H09
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10%

0%

Kommentar: staplarna anger hur många som tagit examen av de som antogs till termin 1 Hösten 2009.
Det är ca 10-20% som inte påbörjar årskurs 2, det tillkommer samtidigt studenter från andra program
eller andra högskolor under årskurs 2-5. Och en del av studenterna som antagits på ett program
byter till annat program och tar ut examen på detta.

Andel med examen - antagna H11
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Andel på termin 3 - antagna H14
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Här framgår hur många studenter som antogs hösten 2014 som fortsatte sina studier i
årskurs 2.

Andel kvar på termin 3 - antagna H16
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