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UTSEENDE AVJUSTERINGSPERSON
Beslut

Styrelsen beslöt att utse Maria Gunnarsson att jämte mötesordforande

justera dagens protokoll.

S

33

FASTSTÄLTANDE AV DAGORDNING

Beslut:
S

34

Styrelsen godkande föredragningslistan.

TÖN¡CÅBNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Justerat sammanrrädesprotokoll 2019-04-26: Bilaga S 34

Beslut:
S

35

Protokollet lades ad acta.

REKTORS RAPPORT
Rektors rapport

Beslut:

S

36

-

10

juni 2019: Bilaga

S 35

Rektors rapport lades ad acta.

ANMALNINGAR
Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskolar Bilaga S 36

Beslut:

S

37

Förteckningen lades ad acta.

MEDDEIANDEN
Rektor meddelar att LTHs valberedning med ordforande Ingrid Svensson har
påbörjat sitt arbete med forberedelser infür kommande val. Därefter kommenterades
kort att kvalitetsaspekter av a[a dimensioner kommer aft bli än viktigare att även
kunna mäta. Hur mäter vi? Mäter vi rätt saker?
Rektor informerade även styrelsen om några disciplinärenden.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
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S38

BESLUT ANHALTAN OM INRÄTTANDE AV ETT NYTT
HI.JVUDOÀ¿NROE, INOM MASKININTÄRNTNC, SYSTEM OCH
REGLERTEKNIK (MACHINE LEARNING, SYSTEMS AND

CONTROL) VrD LTH.
Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 20191239
Beslut:

Bilaga 38

Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att inrätta

ett nytt huvudområde inom Maskininlärning, system och
reglerteknik (Machine Learning, Systems and Control) vid LTH
enligt utskickat beslutsförslag.

s39

BESLUT ANHALTAN OM INRÄTTANDE AV ETT NYTT
HIJVUDOMRÄDE INOM T-ÄT<BUNOELSTEKNOLOGI
(PHARMACEUTICAL TECHNOLOGÐ VID LTH.
Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 20191169
Beslat:

Bilaga S 39

Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar âtt inrätte

ett nytt huvudområde inom Läkemedelsteknologi
(Pharmaceutical Technology) vid LTH enligt utskickat
beslutsfürslag.

S

40

EKONOMI, BOKSLUT TERTTAL
Föredragande: Karolina

1

Isaksson

OCH PROGNOS

1

Bilaga $ 40

Karolina presenterade det totala resultatet i Prognos 1 20L9 som är i linje med
budget 2019. LTH har mer omfattande forskningsverksamhet tack vare
tillskott av ytterligare tilldelningar från LU centralt samt externa bidrag.
Även andel av indirekta kostnader av totala kostnader for LU, LTH och LTH:s
institutioner, samt vad som ingår i de universitetsgemensemma respektive
fakultetsgemensamma kostnaderna presenterades.

Till

septembermötet tar vi med några av de tankar som diskuterats idag då
ämnet bland andra under det mötet har forskningsfokus.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-06-r0

S

41

INTERNATIONALISERING
Föredragande: Martin Tunér

Bilaga $ 41

Martin presenterade internationaliseringen vid LTH, bland ennât varfor
internationalisering, övergripande mål och uweckling och status.

s42

INTERNATI
(TLTH)

O NAS LI

Föredragande: Maria

S

ERING UR TEKN

Gunnarsson

O LO G

KARENS SYNIVINKEL

Bilaga $ 42

Tidigare hade Teknologkåren en heltidare für internationella frågor men idag
har alla som arbetar som heltidare det internationella perspektivet. Maria
presenterade internationalisering ur Teknologkårens perspektiv, visioner och de
utmaningar man ser.

S

43

RAPPORT FRAN TLTH
Föredragande: Maria Gunnarsson

Maria informerade kort från Teknologkåren, bland annat har man utsett nya
heltidare för kommande år. Ett projekt drivs med SVL och F-sektionen für att
informera merâ om kåren och studentinfl¡andet. Man vill få studenterne ett
engagera sig och t.ex. svara på de kursuwärderingar mm. som anordnas.
Filippa de Laval och Maria Gunnarsson tackade för sitt sista möte och tid i
styrelsen for LTH.

S

44

EV. ÖVRIGT
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s45

uppFÖLJNTNG OCH nrC,¿\,nO S LISTA INFÖR KOMMAND E
SAMMANTRÄDEN
Forskningsfokus och forskningsinfrastruktur.

Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur
Grundutbildningsfokus
Kvalitet - övergripande frågor
Forskarutbildningsfokus
Verksamhetsplan, uppfolj ning av aktiviteter
Uwärdering CEE
S

46

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordforanden forklarade mötet avslutat

Vid protokollet

l

Beatrice Nordlöf
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

S

17

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut,

Styrelsen beslöt att utse \William Rosengren att jämte mötesordforande

justera dagens protokoll.

S

18

FASTSTÄLTANDE AV DAGORDNING
Beslut:

Sryrelsen godkende foredragningslistan.

Under sammanträdet bytte punkt 10 och11 plats med varandra.

S

19

FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Justerat sammanträdesprotokoll 2019 -02-08 : Bilaga $ 1 9

Beslut:
S

20

Protokollet lades ad acta.

REKTORS RAPPORT
Rektors rapport

-

26 april2019: Bilaga $ 20

Efter kortare diskussion om formen for rektors rapporr framkom att sryrelsen
är nöjd med nuvarande format och presentation. Delrapport från vicerektor for
digitalisering kommer till nästa styrelsemöte.

Beslut:
s

21

Rektors rapport lades ad acta.

ANMÄLNTNGAR
Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga g 21

Beslut:
s

22

Förteckningen lades ad acta.

MEDDETANDEN
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

s23

NED LÄGGNING AV

F

ORSKARUTBILDNINGSAMNET BYGGNAD S -

KONSTRUKTION
Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 2019l116
Beslut:

Bilaga23

Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

forskarutbildningsämnet Byggnadskonstrukti onl Bui lding S cience
(TEABKF0O), enligt allmänna studieplanen dnr U 20181675,
enligt bilaga, med beslut dnr U 2019l116.
Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

s24

NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSAMNET RISK OCH SÄKERHET/SYSTEM SAFETY OCH INRÄTTANDE AV FORSKARUTBILDNINGSÄVNET RISK OCH SÄKERHET/RISK AND SAFETY
Föredragande: Annika Mårtensson

Dnr U 20191164 och U 20191168
Beslut:

Bilaga $ 24

Sryrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

Forskarutbildningsämnet Risk och säkerhetl Systems S&ry
(TEVBRF10), enligt allmänna studieplanen dnr U 20181675,
enligt bilaga 1, med beslut dnr U 20191164.

for Lunds Tekniska Högskola beslutar därefter att inrätta
forskarutbildningsämnet fu sk och säkerhe tl Risk and Safetl'
(TEVBRFI1) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt
fastställa den allmänna studieplanen dnr U 20191168, enligt bilaga2.
Scyrelsen

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

s25

NEDLÄGGNING AV F ORSKARUTBILDNINGSAMNENA
FÖRBRÄNNINGSMoToRER, KRAFTVERKSTEKNIK, STRÖMNINGSTEKNIK OCH VÄRMEÖVERFÖRING SAMT INRÄTTANDE AV
F ORSKARUTBILDNINGSÄMNET ENERGIVETENS KAPER

Föredragande: Annika Mårtensson
Dnr U 20I9lI}t och dnr U 20191170 Bilaga g 25
Beslut:

Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

forskarutbildningsämnena Förbränningsmotor er I Com bustion
Engines (TEMVKFFB), Krafwerksteknik/ Th ermal Power Engineering
(TEMVKF KV), S trömn in gs tekn ik I F lu i d M e c h ani cs (T EMMVF S T)
samt Värmeöverforing I Heat Transfer (TEMMVFO0) enligt allmänna

studieplanen (dnr

U 20181675), enligt bilaga

1, med beslut dnr

u 20r9lt0r.
Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar därefter att inrätta

forskarutbildningsämnet Energive tenskaper I Energt S cienc es
(TEMCOOOQ som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt
åstställa den allmänna studieplanen dnr U 20191170, enligt bilaga2.
Denna punkt lorklarades omedelbart justerad.

s26

INFORMATION OM UKÄS UryÄRDERING AV UTBILDNING PÅ
F O RSKARNIVA INOM PRO DUKTIONSTEKNIK, ARBETSVETENSKAP OCH ERGONOMI
Föredragande: Viktor Öwall

Bilaga $ 26

Rektor informerade sryrelsen om UKÄs uwärdering av utbildning på
forskarnivå inom produktionsteknik, arbersvetenskap och ergonomi. Två
forskarutbildningsämnen inom LTH, Maskinelement och Maskinkonstruktion
har fått bristande kvalitet i uwärderingen. Uwärderingsresultatet var väntat och
har diskuterats med prefekt på institutionen lor maskinteknologi och
institutionen for designvetenskaper. Uwärderingen kan ligga till grund för
vidare genomgångar av LTHs forskarutbildningsämnen och verka drivande for
arbetet.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t9-04-26

s27

PROGRAMUTBUD OCH DIMENSIONERING AV UTBILDNINGSPTATSER LTH
Föredragande: Annika

Mårtensson

Bilaga g 27

Annika presenterade programutbud och dimensionering For LTH vt 2019.
Kort diskussion om bl.a. antalet program och dess for- och nackdelar,
alternativ med program med öppen ingång, hur väjer ungdomar idag och olika
mätetal som man skulle kunna använda. Styrelsen efterlyser fortsatt arbete mot
ett alltmer systematiskt underbyggande av besluten om dimensionering av
LTHs program, vilket ska presenteras for sryrelsen årligen i samband med att
rektors beslut om dimensioneringstalen läggs fram.
Sammantaget var man överens om en mjuk ökning av bl.a. Tekniskt basår och
fler studenter på masterprogrammen. Definitivt antagningstal kommer att
beslutas av rektor i början av juni.

S

28

RAPPORT FRAN TLTH
Föredragande: Maria Gunnarsson

Maria informerade kort från Teknologkåren. Bland annat har man nu valt nya
heltidare. Under året S'ller kären 35 år och Kårhuset 25 är, vilket kommer att
firas på olika sätt. Ny kårstatus ansöks om inom kort via Lunds universitets
styrelse för de komman de tre åren. Man har också sammanställt ett remissvar
om STRUT (U 2017:05 Sryr- och resursutredningen (Strut)) dar man inte är
helt överens om yttrandet med LUS, som skriver en egen inlaga. Diskussioner
fors också om doktorandombudsmannen, där man har vissa
meningsskill aktigheter.

s

29

EV. ÖVzucT
Rektor informerade kort i frågan om LTHs doktorsring, om sryrelsens
uppåttning att kunna skaffa ringen oavsett om man blivit promoverad eller ej.
Sryrelsen delade uppåttningen ett det ska räcka med att ha doktorerat för att
kunna köpa ringen.
Rektor påminde även om våra hedersdoktorsforeläsningar den 23 maj.
Välkomna att anmäla er till dessa!
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-04-26

S30

UPPFÖLJNING OCH ATGARDSLISTA INFÖR KOMMANDE
SAMMANTRI|.DEN

r0l6

S

31

Forskningsfokus och forskningsinfrastruktur
Internationalisering.
Bokslut tertial 1 och prognos 1.

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordforanden forklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Beatrice

T

Nordlöf

\William Rosengren

REKTORSRAPPORT

Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf

Rektorsrapporter till SLTH 10 juni, 2019
De mål i strategiska planen som refereras till i rapporterna återfinns i slutet av rapporten.
Rektor Viktor Öwall
Viktiga frågor
• En fråga som länge diskuterats är hur vi kan dra större nytta av det breda
universitetet. Jag ser en rörelse genom till exempel samverkansinitiativen men den är
långt ifrån koordinerad. Även på LTH har vi rört oss i rätt riktning men det finns
mycket kvar att göra. Hur drar vi nytta av denna underutnyttjade resurs?
• Digitalisering fortsätter ligga högt på agendan och diskussioner förs även inom LU
hur vi kan samarbeta mer. ALC har vi precis fattat beslu om både salar och
pedagogiskt stöd men vi måste fortsätta jobba.
• CEE, Center for Engineering Education, har utvärderats av externa sakkunniga.
Rapporten som vi hade hoppats kunna presentera på detta SLTH möte har tyvärr
blivit försenad så vi får återkomma. Rapporten skickas ut till SLTH när den kommer
för diskussion på höstens första möte.
• Arbetet med campusutvecklingen går framåt. Vi ser renoveringen av M-huset och
Kårhuset som viktiga projekt men även den generella Campus utvecklingen.
Ett projekt för att titta på utomhusmiljön har initierats med LU Byggnad och AH
som kommer att pågå under hösten. Förhoppningsvis kommer dock förbättringar att
finnas på plats när de nya studenterna anländer.
• Finansieringen och planeringen av en flytt till Brunnshög står högt på agendan.
Hur säkerställer vi att LTH/LU kan hantera de ökade hyreskostnaderna.
En mycket viktig framtidsfråga!
• Inspektionen för strategiska produkter (ISP) besökte LU den 10 maj.
Åtgärder kommer att krävas från LU och diskussioner förs om vad.
• LTH har lämnat in en intresseanmälan för att anordna CESAERs annual
meeting i oktober 2020. Besked andra hälften av juni.
• Två forskarutbildningsämnen fick bedömningen bristande kvalité i UKÄs
utvärdering. Detta kräver åtgärder men även en intensifierad diskussion om
antal FoU ämnen och deras respektive storlek.
• LTH har lämnat LU internt remissvar angående STRUT. Diskussioner i RL
och sen SLU för slutgiltigt remissvar. LTHs remissvar bifogas.

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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Händelser, möten, resor, etc av vikt
• Sen sist
o 29-30/4: prefektinternat
o 1/5: traditionell rektorsuppvaktning LU.
o 3/5: Kickoff för utbildningsledare vid LTH
o 6/5: besök av möjlig WASP rekrytering av Professor.
o 10/5: besök av Skånska riksdagsledamöter (5 deltagare).
o 10/5: LTHs näringslivsråd som inleddes med gemensam lunch med
riksdagsledamöter.
o 16/5: LU möte om SFO:ernas framtid
o 16/5: Lockheed Martin besöker NanoLund
o 16/5: styrgruppsmöte Ljungbyhed Air.
o 17/5: Disputation Steffen Malkowsky.
o 20/5: European Solid State Circuits Conference (ESSCIRC) TPC
paper selection meeting in Warszawa.
o 23/5: Hedersdoktorsföreläsningar och middag på Östarp.
o 24/5: LUs promotion.
o 26-28/5: European Conference of Engineering Deans (ECED) i Leuven,
Belgien. I samband med detta skrev LTH ett studentutbytesavtal med
KU Leuven.
o 28/5: Arkitektskolans vårutställning invigs.
o 29/5: Examenshögtid LTH med Viveca Selander som högtidstalare.
o 7/6: Examenshögtid Campus Hlbrg.
o 10/6: SLTH
•

Kommande
o 13-14/6: NordTek på KTH
o 19/6: MIRAI möte för svenska partners i Stockholm.
o 25/6: Avtackning avgående heltidare och välkomnande nya vid TLTH
o 19/8: styrelse NanoLund
o 20/8: strategidag ledningsgruppen LTH
o 22/8: Välkomnande internationella studenter LTH
o 26/8: Välkomnande studenter LTH i Lund
o 28/8: Välkomnande studenter LTH i Hlbrg
o 5-6/9: WASP styrelse och ISAB (International Scientific Advisory Board)
o 11/9: SLTH

Uppdrag
• Ordförande Forskningsnämnd LTH
• Styrelseledamot WASP
• Styrelseordförande NanoLund
• Styrelsemedlem i Mobile Heights
• Medlem samordningsgruppen MAXIV
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South
• Styrgruppsmedlem ProNano
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI

3
Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet
och likabehandling, Annika Mårtensson
Koppling till Strategiska planen
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.
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter
U1, U3, U4: En ny omgång av kvalitetsarbete med utbildningsprogrammen pågår.
Programledningarna har arbetat med ta fram underlag för att beskriva var i
programmets kursutbud som studenterna får kunskap och träning i
exempelvis kommunikation (muntlig och skriftlig), samverkan, förmågan att
skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar. I detta arbete
ingår också att institutionerna ska bidra med underlag. LTHs bedömargrupp
går för närvarande igenom inlämnade rapporter.
U1:
• Utvärdering av Kinainriktningen är på gång.
• Utvärdering av arkitektprovet pågår - Arkitektprovet är ett samarbete
mellan LTH, KTH, Chalmers och Umeå universitet. Vid LTH antas
en tredjedel av de sökande till Arkitektutbildningen genom
arkitektprovet. Vi ser att det vore bra att få ett underlag om hur
studenter antagna via arkitektprovet klarar sig jämfört med övriga
antagningsgrupper. Utvärdering kommer att genomföras under 2019
för att få fram bättre information.

U2:
• Forskarutbildningsnämnden har fattat beslut om det principiella upplägget
för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. Detta beslut kommer att
ligga till grund för fortsatt arbete inom nämnden och i samverkan med
institutionerna med att stärka kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen.
• Diskussion med ansvariga för forskarutbildningsämnen som fick omdömet
ifrågasatt kvalitet om fortsatt arbete med dessa ämnen.

4

U1, U5: Diskussioner med Björn Regnell (vicerektor med ansvar för digitalisering)
om hur digitalisering ska kunna komma in i alla program och vad det innebär.
Förslag på strategi för digitalisering på LTH har tagits fram av Björn R och
diskuteras bland annat i LG GU.
U3: Livslånga lärandet. Översyn av vilka alternativ som kan finnas avseende
livslångt lärande. Detta arbete pågår även på Lunds universitet. Arbetet har
påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka förekommer
inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning och
Samverkansutbildning
U4: På LU arbetar en grupp inom utbildningsnämnden för att komma med förslag
om hur universitetet kan förbättra möjligheterna för studenterna att följa
kurser vid andra fakulteter.
U5:
• Utveckling av projekt kring ALC-salar (ALC = active learning classrooms).
Avser utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för
att dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt.
• Införande av Canvas – lärplattform. Projektgrupp finns och kurser/workshops
har startat både på LU- och LTH-nivå.
• Utvärdering av CEE pågår.
O3:
• Studiesocialt råd vid LTH har startat sitt arbete. Enkät för underlag
angående studenternas psykosociala mående bearbetas.
• Enkät till doktorander har genomförts och sammanställning av
resultatet är presenterat i forskarutbildningsnämnden och utskickat till
institutionerna.
• Rättighetslistan för studenter vid LU är under bearbetning. Fastställs
våren 2019.
• Rekrytering av nya Lise Meitner–professorer pågår.
• LTH Career Academy vilket är ett utvecklingsprogram för samtliga
nyanställda biträdande universitetslektorer har startat.
• Excellence in Academy through Gender som är en LTH-central
finansiering av rekrytering av underrepresenterade biträdande
universitetslektorer har haft en omgång av äskande vilket har lett till att
6 ämnen har fått möjlighet att utlysa var sin tjänst. Rekrytering pågår

och har slutförts vid 4 ämnen. Ny utlysning har gjorts till
institutionerna för en ny omgång av rekrytering.
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Övrigt:
• Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset.
Planeringen framskrider, inflyttning i ”nya” huset planerat vara färdigt
sommaren 2022.
• Dialog med SVS om en eventuell flytt av Vattenhallen till SVS Science center.
• Riksfinal i Teknikåttan genomfördes på LTH i maj. Deltagare från
åttondeklasser från hela landet.
• Information: Hösten 2019 kommer Lunds universitet medverka i
försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till vissa
utbildningar. Viktningen kommer att bli 0,75/0,25. Störst vikt ges till
den kvantitativa delen. Detta avser för hösten 2019 endast
civilingenjörsutbildningarna. Ett antal universitet i Sverige kommer att
delta i denna försöksverksamhet.
• Deltagit i doktorspromotion.
• Deltagit i examenshögtid.
Uppdrag, Annika Mårtensson
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd
• Ledamot i LUs Råd för jämställdhet och likabehandling
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsarbete – LTH
• Ordförande i Vattenhallens styrelse
• Ledamot i USVs styrelse
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg
• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom Cesaer
• Ordförande i styrgrupp för Teknikåttan – nationellt.

Vicerektor, forskning, Erik Swietlicki
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Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTH:s forskning och hur arbetet
forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTH:s nya strategiska plan.
Aktuella frågor
• Forskningskvalitet och RQ20 – LU anordnar en utvärdering av
forskningskvaliteten inom LU 2019-2020 (RQ20). Självvärderingarna inför
RQ20 startar redan ht-2019 och externa granskare inkallas 2020. Tanken är
att RQ20 ska vara kvalitetsdrivande och framåtblickande. LTH och övriga
fakulteter inkom 3 maj med ett förslag om vilka utvärderingspaneler (9 st)
och självvärderingsenheter (6-8 per panel) som LTH önskar ha inom RQ20.
Panelerna för Fysik, Kemi och Matematik samordnas med N-fakultet. RQ20
kommer att använda sig av LUCRIS. LTH måste därför göra en kraftsamling
för att öka andelen forskarprofiler som har kompletterats med en mer utförlig
beskrivning utöver den information som automatiskt förts över från LUCAT
(nu enbart 20%).
• LUNARC – (ligger formellt under LTH och med Swietlicki som
styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella HPCinfrastrukturen SNIC). LUNARC planerar för en flytt till SVS i samarbete
med LU Bygg. Flera alternativa lösningar har identifierats och LU Bygg går
snart ut med en förfrågan om anbud. LUNARC är en LU-angelägenhet och
flytten ska inte bekostas LTH.
• LUs nya policy för forskningsdata – LU har nyligen antagit en policy för
forskningsdata. Grundregeln är att alla data som produceras inom LU ska vara
öppet tillgängliga för alla användare. Undantag görs för persondata (GDPR)
och skydd av immaterialrätt. Under hösten 2019 kommer detaljerade
riktlinjer att utarbetas för hur policyn ska tillämpas. Bland annat ska alla
forskningsprojekt redan från start ha en hanteringsplan för forskningsdata.
Detta arbete anknyter till EUs EOSC och FAIR-principerna. Arbete leds av
Monica Lassi, LUNARC, på uppdrag av rektor LU. LUNARC kommer att få
en stor roll vad gäller långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata
och blir därmed avgörande för förverkligandet av LU:s nya policy för
forskningsdata.
• LUB och fakultetsbiblioteken – (Swietlicki LTH:s representant i LUBs
styrelse och ordförande i LTH:s biblioteksnämnd). LUBs styrelse kommer
med stor sannolikhet att upplösas av rektor LU under sommaren och ersättas
med en ny organisation. LTH var kritiska mot delar av det förslag till
organisation av LUs biblioteksverksamhet som ligger till grund för UBs nya
organisation. Den nya styrelsen kommer inte att ha representanter från varje
fakultet vilket kan ses som en maktförskjutning från fakulteterna till UB. En
ny LTH-fakultetsbibliotekarie har rekryterats med start 1 juni. Det är för
närvarande mycket diskussioner inom universitetsvärlden om publicering i
”Open Access” och Plan S. Trenden går mot att alla publikationer omedelbart
ska göras fullt tillgängliga utan kostnad (Gold Open Access). Förhandlingarna
mellan BIBSAM och Elsevier rörande det uppsagda e-media-avtalet med
Elsevier (från 1 juli 2018) har återupptagits.

•

•

•

•

•

•
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Utvecklingsprojekt – LTH:s forskningsnämnd (FN) ska initiera och driva
utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och
innovation i syfte att förverkliga LTH:s nya strategiska plan.
Utvecklingsprojektet ”Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad
till de stora samhällsutmaningarna” har uppmanat prefekterna att beskriva
hur institutionerna kopplar till samhällsutmaningarna, exempelvis i form av
Agenda 2030 och LTHs fem nyttoområden.
Fördelningsmodell – En översyn av LTH:s modell för fördelning av
fakultetens medel för forskning har påbörjats och ett förslag till möjliga
förändringar har tagits fram. Dessa diskuterades ingående under
perfektinternatet 30 april. En omarbetad fördelningsmodell kan inte finnas på
plats förrän tidigast inför 2020 års budget. Diskussioner om vilka nyckeltal
som bör användas för att följa upp forskningens kvalitet har påbörjats och ett
utkast till nyckeltal har diskuterats i LTH FN.
Forskningsinfrastruktur (lokal) – Vicerektor för forskning (Swietlicki)
bevakar och påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer, lokala, nationella
och internationella, och representerar även LTH i LU:s arbetsgrupp för
forskningsinfrastruktur. LU:s samtliga utlysningar av infrastrukturmedel (LU,
SFO, NMT) samordnas redan nu under 2019 (totalt ca 70 mnkr).
Forskningsinfrastruktur (nationell) – VRs kommer att genomföra en ny
behovsinventering (vartannat år) inför kommande utlysningar rörande
nationella forskningsinfrastrukturer. Förra omgången mynnade ut i att LTH
är huvudsökande för en (ACTRIS) och medsökande för fem av dessa (MyFab,
Infravis, EPOS, BioMS, NBIS). Anslagen från VR är kraftigt begränsade och
dessutom krävs minst 50% medfinansiering från de deltagande universiteten.
Besked från VR RFI väntas 18-19 september. LU:s forskningsnämnd har
påbörjat arbetet med behovsinventeringen 2019.
FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) bedriver fram till sommaren
2019 en process för att vidareutveckla arbetet med strategin ”En internationell
innovationsstrategi för Skåne” (smart specialiseringsstrategi). Ett första utkast
finns nu tillgängligt. LU och LTH har möjlighet att komma med inspel kring
vad vi bör fokusera på inom forskning och innovation, med start 2020.
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 MaxIVESS-SVS och materialforskning i vid bemärkelse. Gruppen ska bidra till att
förverkliga de olika strategier (nationella, regionala, LU) som redan är
framtagna (exempelvis för ESS, Swebeams) och har gjort inspel till FIRS nya
innovationsstrategi.

Ledningsarbete - forskning
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTH:s ledningsarbete och
representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är:
• LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka).

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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LTH:s forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning
LTH är vice ordförande).
LU:s forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning
representerar LTH).
LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per
termin; vicerektor forskning representerar LTH).
LTH:s forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka).
LUNARC:s styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin).
LTH:s biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin).
LU:s biblioteksstyrelse (kommer troligtvis att avslutas av rektor LU inför
hösten, annars två gånger per termin, vicerektor forskning LTH representerar
fakulteten).
LTH:s prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar).
NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka).

Uppdrag - LTH vicerektor forskning
• Vice ordförande i LTH:s forskningsnämnd.
• LU:s forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH).
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per
termin; vicerektor forskning representerar LTH).
• Medlem i LTH:s forskarutbildningsnämnd.
• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga
och tekniska beräkningar.
• Ordförande och LU:s 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 LTH:s biblioteksnämnd.
• Ordförande i LU:s referensgrupp Europa.
• Ordförande i styrelsen för METALUND, Lunds universitets centrum för
medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle.
• Medlem i LU:s biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar LTH,
upphör troligtvis).
• Medlem i LU:s strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera
som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring
LUCRIS. Medlem i LU:s 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.
• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board.
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och
ledningsgrupp.
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Vicerektor, internationella frågor, Martin Tunér
LTH
mål

Ärende

Uppföljning

U1, F5,
O3, S1

LU:s Handlingsplan Internationalisering 2019-2021.
Ett nytt utkast till handlingsplan har skickats ut den 12 april där LTHs synpunkter
tagits hänsyn till. Planen innehåller nu 35 leveransmål – där de flesta är av
karaktären av att ta fram planer, sammanställningar och förslag. Samordningen
görs i de flesta fall av sektionerna Externa relationer, och Forskning, samverkan och
innovation. När handlingsplanen är beslutad kommer LTH att bemanna och
leverera efter tillfrågan och instruktioner från respektive samordnare. Där så är
möjligt har LTH redan förberett för leverans och för flera av målen förväntas LTH
inte leverera något. Det är värt att notera att handlingsplanen enbart sträcker sig till
2021, med hänsyn till nästa Rektor LU, och därför är mer av utredande karaktär.
Handlingsplanen är bilagd.

FUN 10 juni
IR 12 juni
RL - datum?
Rektorsbeslut –
datum?

U1, F5,
O3

Utvecklingsprojekt: LTHs mål för internationalisering 2020-2024

Kommande
refgruppsmöten
11/6 Benchmarking
25/9
Målformuleringar –
konsekvensanalyser
13/11 Förslag till
LG

U1-U4,
F1, F3,
S2

LU:s Agenda 2030 forskarskola

Mål är att
doktorander är
rekryterade till
hösten och att kurs
är klar till VT-20.
Kick-off 10/6

S3

”Landskrona Initiativet”

Interna
diskussioner/
förankring på LTH.
Nästa
styrgruppsmöte den
27/6 på Ideon

Syftet med projektet är att finna och förslå mål för internationalisering
vid LTH som underlag för visioner, strategier och handlingsplaner. Ett
första referensgruppsmöte hölls den 2/5, i vilket VRI presenterade en
nulägesbild av vilka visioner, mål, handlingsplaner som finns på LTH
(samt LU och Nationellt) för internationalisering. Referensgruppen
representerar olika funktioner vid LTH och består av Johan Reimer och
Ingela Elofsson (grundutbildning), Erik Andersson (forskning), Catarina
Lindén (TA-personal), Philip Johansson (TLTH) samt Helene von
Wachenfeldt (internationella koordinator). Vid nästa möte avrapporteras
VRIs benchmarking av andra lärosätens internationaliseringsmål och
strategier.
LTHs förslag om tematiska kurser, realiseras nu. LTH kommer leda och i
samverkan med fem andra fakulteter utveckla en kurs om hållbart
stadsbygge. En av två doktorandtjänster på LTH är utlyst (tema vatten –
på kemiteknik) och den andra förväntas utlysas inom kort (tema hållbart
stadsbygge på arkitektur). Forskarskolan täcker kostnader för
kursutveckling/drift och doktorandlöner och viss utrustning. Handledning
behöver finansieras av fakulteterna själva.
Den diskuterade centerbildningen för extremt snabb produkt- och
industriutveckling fick vid styrgruppsmötet den 29 april ett uttalat stöd
att få en initial finansiering externt med >8 mSEK/år i kontanta medel
och minst lika mycket i in-kind av industripartners, Region Skåne och
IUC. EHL/LTH kommer initialt tillsammans behöva bidra med 4 mSEK
inkind – något som fasas ut på sikt. Ett fastighetsbolag är intresserat av
att vara en aktiv part och bygga centret. På LTH sker nu en
förankringsprocess. Charlotta Johnsson är involverad.
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U1, S1

Global E3-nätverket

U1, S1

SEFI European Convention for Engineering Deans 2019 - KU Leufven

VRI deltog tillsammans med IA koordinator Sophia Nilsson-Dequidt på
årsmötet för GE3 den 22-24 maj i Cleveland, USA. Nätverket har 73
medlemmar, inkluderande framförallt bra nordamerikanska lärosäten,
och har fokus på studentutbyte. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att utbyta
idéer, lösa praktiska problem och ta höjd för framtida samverkan. Utbyte
inom GE3 fungerar genom att lärosäten nominera platser som sedan GE3
distribuerar ut. LTH tar emot och skickar 8-10 studenter genom GE3.
LTH har även bilaterala avtal med flera amerikanska lärosäten i vilket
merparten av våra studentutbyten sker. GE3 är väl administrerat och
effektivt och ger också tillgång till IIE och dess Fulbright stipendier. Vid
årsmötet förekom ett flertal presentationer under temat humanitarian
engineering. Ganska många universitet är involverade i fältarbeten för
studenter på plats, i bland annat Afrika, i samverkan med lokala
lärosäten. Citat ”The benefit of solar panels is safety”, dvs man ersätter
stearinljus med batteri och glödlampor. Man pekar på vikten av att
kombinera social och teknisk utbildning! Ett översatt citat: ”i Afrika får
man inte förbättra och automatisera en uppgift för mycket – då tar
männen den uppgiften från kvinnorna”. Något annat som var intressant
att lära, är att Ohio State University arbetar mycket aktivt med double
degree.

LTH har anmält
intresse för att vara
delaktiga i GE3 task
force för
uppdatering av
GE3.

26-28 maj. Konferensen hade ett fokus om samverkan med näringsliv.
Det jag tar med mig är; diskussionerna om hur affärsmodeller globalt
förändras från att sälja produkter till att sälja tjänster baserade på
produkterna (”Volvo tjänar inte pengar på att sälja bilar”); hur
arbetsmarknaden snabbt förändras och därmed behoven av utbildning
(life long learning); hur ingenjörsutbildningar ökar snabbt globalt; vilka
utmaningar som finns med personalutbyte universitet-näringsliv.
I samband med besöket på KU Leuven skrev Rektor LTH på avtal om
studentutbyte med KU Leuven. Jag hann tyvärr inte se så mycket av
campus men staden är en av de trevligare jag besökt. KU Leuven har ca
45 000 studenter och är rankade 81 enligt QS 2018. Man har fyra år i rad
rankats som Europas mest innovativa universitet av Reuters – något som
baseras på hög produktion av vetenskapliga papers, antal patent (KU
Leuven har mycket biomedicinsk teknik) och uppfinningar. Ett exempel
på det senare är en panel som producerar vätgas från fukt i luften.
https://www.kuleuven.be/english/

U1, S1

Instituto Technologico de Buenos Aires, ITBA – VRI tog emot provost Andre
Agrès den 6/5. ITBA är en förhållande liten skola med ca 2000 studenter, men
utbildningen håller hög kvalitet och våra studenter är mycket nöjda med utbytet.
ITBAs studenter som kommer till LTH är mycket duktiga. Förutom att lära oss
mer om varandras lärosäten och utfallet av studentutbytena kom vi överens om att

Undersöka
möjligheter att
finansiera
forskningssamarbete
respektive
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undersöka möjligheterna för ett gemensamt doktorandprojekt kring vätgas samt en ambitioner för en
double degree i kemiteknik.
double degree.
https://www.itba.edu.ar/
Toronto University besöktes den 21/5 av VRI. UoT har ca 90 000 studenter och
är rankade 31 enligt QS 2018. LTH har ett aktivt studentutbyte med UoT där
våra studenter är mycket nöjda med sitt utbyte och de studenter LTH tar emot gör
mycket bra ifrån sig och är också mycket nöjda. LU och UoT har under 2019
ingått ett partnerskap och VRI ville förutom få träffa personal vid internationella
kontoret och att få se campus diskutera förutsättningar för forskningssamverkan
inom ramen för partnerskapet. Mötet utmynnade i en lista på sex punkter om
studentutbyte, forskningssamverkan och staff-mobility att arbeta vidare med.
Tyvärr gick campusturen inte förbi tekniska fakulteten, annars påminner det
campus vi såg (störst av tre) mycket om atmosfären i Oxford (England).
https://www.utoronto.ca/
Case Western Reserve University campus besöktes den 23/5 av VRI. CWRU har
ca 12 000 studenter, över 6000 anställda och är rankade 213 enligt QS 2018. LTH
har inget aktivt utbyte med CWRU, men campus ger ett gott intryck, med en
högra synbar innovationsnivå än LTH. Något som imponerade på VRI är Sears
think[box] – en utvecklingsmiljö för studenter och start-ups i ett eget hus på 7 plan
från industridonationer på 12 mUSD som har vissa likheter med planen för
Landskronainitiativet. Jag räknade till 31 st 3D printrar och fem laserskärare, bara
för att nämna något. En av printrarna används bla för att printa ut patientspecifika
hjärtan i hjärtliknande material så att läkare kan testa sina operationsmetoder
innan man gör operationen. Jag har bilagt några bilder från CRWU i slutet av
rapporten.
https://case.edu/
http://engineering.case.edu/sears-thinkbox
https://www.youtube.com/watch?v=65CcIF4rSJk
CISB – Sverige/Brasilien samverkan – VRI var värd för CISB Executive board
meeting den 25/4 och blev även invald. Återkommer med rapport när jag satt mig
mer in i CISB.
www.cisb.org.br/
En reflektion
Jag träffar representanter för DTU i flera sammanhang och kan konstatera att DTU
ligger långt framme i sin internationalisering och innovation. Exempel: mål om 100%
mobilitet för studenter; tydligt engagemang i Agenda 2030; studentprojekt som
tävlingar med cashpriser (och hög medial uppmärksamhet); Världsrekord i Ecomaraton – 650 km på en liter bensin; DTU-skylabs. ”Think big – fail fast – scale
quickly”
Jag tycker det vore intressant att undersöka om det kan gynna LTH och dess
studenter/personal/partners med en tätare samverkan med DTU. Avståndet är kort
vilket gör samverkan på stor skala praktiskt möjligt. Intresset för ett möte med LTHs
ledning är stort hos DTUs vicepresident Philip John Binning.
https://www.dtu.dk/english/

Förankra med
ansvariga (Cristofer
Edling) för
partnerskapet med
Toronto.
Undersöka
Torontos
”Workshop on
intercultural
competence” om det
är något för
LTH/LU
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Övriga kommande besök/resor/möten i urval:
U1, F5,
O3, S1
U1, S1
U1, S1
U1, S1

LU:s Internationella råd

12/6

T.I.M.E Advisory committee meeting
T.I.M.E årsmöte kommer ske i samverkan med CESAER årsmötet
Magalhaes årsmöte
UHR Internationaliseringsdagar 2019
https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/internationaliseringsdagarna-2019tema-hallbar-internationalisering/

Stockhlm 17-18/6
Paris 16-18/10
Nantes 30/9-1/10
Göteborg 5-6/11

Uppdrag - LTH vicerektor internationella frågor
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor deltar jag i LTHs ledningsarbete
och representerar även LTH och LU:
LTH:s ledningsgrupp och presidium

En gång/vecka

LU:s Internationella råd

Representant för LTH
(6ggr/år)

LG-GU
STIM
LTHs Prefektråd
LTHs Mastergrupp
Agenda 2030 forskarskola

Varannan vecka
1 gg/månad
Varannan vecka
Ordförande 4ggr/år
Styrgruppsrepresentant
för LTH (varannan
månad)
Representant för LU i
Advisory Board
(tre möten per år)
Representant för LU

T.I.M.E-nätverket

Global E3-nätverket
Magalhaes-nätverket
K2 - kunskaps- och
kompetenscentrum för kollektivtrafik
LU:s partnerskap med University of
Maryland, USA

LU:s Latinamerikagrupp

www.lth.se/omlth/ledning-ochorganisation/
www.medarbetarwebben.lu.se/forskaoch-utbilda/internationella-mojligheteroch-samarbeten/internationaliseringvid-lunds-universitet

www.lth.se/utbildning/masterprogram/
www.sustainability.lu.se/agenda-2030graduate-school
www.time-association.org/

www.iie.org/programs/global-e3

Representant för LU
(ett möte per år)
Styrelseledamot för LU

www.magalhaes-network.org/

LU:s representant

www.medarbetarwebben.lu.se/forskaoch-utbilda/internationella-mojligheteroch-samarbeten/internationellasamarbeten/universitetsovergripandepartnerskap
www.medarbetarwebben.lu.se/forskaoch-utbilda/internationella-mojligheter-

LTH:s representant

www.k2centrum.se/

CISB – Sverige/Brasilien samverkan
LU:s handlingsplan för
internationalisering

Representant för Svenska
lärosäten
LTH:s representant
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och-samarbeten/internationellasamarbeten/latinamerika
www.cisb.org.br/

Koppling till LTHs Strategiska plan
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.
•
Forskning och konstnärligt Utvecklingsarbete
• F1 LTH är känt för att verksamheten har en tydlig koppling till de stora
samhällsutmaningarna som definierats i de globala målen i Agenda 2030.
• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög
kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara
öppen för okonventionellt tänkande.
• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för
forskare från många olika områden.
• F4 LTH:s verksamhet skall engagera och inspirera på alla nivåer och
återspeglas i undervisningen.
• F5 LTH skall ha stärkt forskningsfinansiering med ett ökat internationellt
inslag.
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Samverkan
• 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.
• 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.

Ledning och organisation
• O1 LTH skall bedriva ett förbättrat strategiskt rekryteringsarbete som är
kvalitetssäkrat, professionellt, transparent och som stödjer organisationens
behov.
• O2 LTH skall vara en arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och
tydliga karriärvägar för alla personalkategorier.
• 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.
• O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och resurseffektiv
organisation baserad på ett tydligt ledarskap.
O5 LTH skall driva ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete och därmed
säkerställa en hög kvalitet inom alla verksamhetsområden
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På CWRU kommuniceras “Sexual Conduct” med fyra olika postrar på toaletter.
Tycker de är bra och har skickat till Bodil Ryderheim som arbetat med liknande
material för LTH.
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Campus på CWRU präglas av ny teknik – tex solpaneler som ger både skugga och
datorladdning på uteplatser (bild), experimentella vindkraftverk och annat.
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Vicerektor, 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.
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.
Aktuella frågor
Nedan listas de mest aktuella frågorna
S1-1: Näringslivsrådet
• Vid det senaste Näringsråds-mötet besökte vi Inst för Fysik.
• Vid näst Näringlivsråds-möte kommer vi ha workshop kring Digitalisering.
S1-2: LTH Strategiskt Partnerskap
• LUs utredande rapport om Strategiska Partnerskap är klar
• LU har arbetet fram en matris, som kan användas för kartlägga pågående
Partnerskap. Vi kommer provtrycka denna på bl.a. Partnerskapsavtalet med
Ericsson.

S1-5: Övrigt
• Arbete med att utse föreståndare för Circle har påbörjats. Valberedning är
tillfrågad. Även arbete med att se över föreskrifterna, och synkronisera dessa
med övriga centrum-bildningars föreskrifter, har påbörjats.
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S2-2: Science and Innovation Talks
• Alfa-Laval hade Science & Innovation Talk på temat ”Water- Use, reuse an
misuse”.
• Nytt Science and Innovation Talk på TetraPak inplanerat till juni.
S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning:
• Arbetet har påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka
förekommer inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning
och Samverkansutbildning. Detta arbete synkas med pågående arbete på EHL
och EFL, liksom med LGGU och utbildningsenheten (LTH-Kansli).
• Diskussioner med LGGU och med utbildningsenheten (LTH kansli) har
påbörjats angående mål och processer för uppdragsutbildning.
• Nytt möte med LU avdelningen för uppdragsutbildning inplanerat, detta för
att tala igenom våra respektive processer för Uppdragsutbildning.
S4-1: InnovationsKultur
• Utvecklingsprojektet ”InnovationsKultur” fortlöper. Det är nu ca 20 deltagare
i arbetsgruppen med namnet InnoVision.
• Projektet har hittintills använt ca 250 kkr (budget för 2019 är 650kkr).
S4-2: MakerSpace:
• Målet är att sätta upp en initial version av ett MakerSpace (Innovationsverkstad för studenter) på LTH under ht2019. Arbetet är indelat i tre faser;
small-size (ht19-vt20), mid-size (ht20-vt22), full-size (ht232-forward).
• Förslag på lokal för small-scale är: Experimenthallen IKDC, och förslag för
efterföljande faser är M-huset Norra apparathallen.
S5-1: Studentinitiativ:
• Projekt har startats för att kartlägga de studentorganisationer som är aktiva vid
LTH. Målet är att föreslå hur LTHs samverkan mellan dessa organisationer
ska bedrivas (processer) samt vilket stöd som behövs (finansiellt stöd, lokaler,
marknadsföring, etc). Arbetet tar tid och extrastöd hade behövts.
S5-5: Övriga samhällsinitiativ
• IVA Vera Roadshow: IVA fyller 100år under 2019 och vill fira detta med att
besöka alla högskolor/universitet och, tillsammans med universitet/högskola,
ordna ett event för att uppmärksamma kvinnors yrkesliv inom
teknikrelaterade jobb. Målet är att inspirera fler tjejer att söka
teknikutbildningar.
• Datum IVA Vera-Roadshow 29/10 2019. Huvudtalare blir Linda Liukas från
Finland.

•
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Debattartikel med Sveriges Ingenjörer. En debattartikel med fokus på Fortoch-Vidareutbildning har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges
Ingenjörer och flertalet av Sveriges tekniska högskolor. Syftet är att först skriva
en debattartikel i DN, och sedan initiera en diskussion med relevanta
ministrar i regeringen. Målet att ge förslag på hur yrkesverksamma, på ett
enklare sätt än idag, skulle kunna utnyttja universitetens kurser för fort-ochvidareutbildning.

S5-5: Övrigt
• Regelbundna avstämningsmöten med LTHs Kommunikationschef
inplanerade med syfte att arbeta igenom och förbättra LTHs hemsida för
Samverkan.
Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation
• LTHs ledningsgrupp
• LTHs prefektgrupp
• LTHs näringslivsråd (sammankallande)
• LTHs forskningsnämnden, ledamot
• LTH InnoVision (sammankallande)
• Styrelseledamot IUC (Industriella Utvecklingscentra Syd)
• Styrgruppsordförande CIRCLE, LU.
• Styrgruppsledamot LU-LUFO (Lund University Food Studies)
• LU samverkansrådet
• LU Innovation referensgrupp
• Samverkansrådet Medicon Village
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village
• Committment Skåne
• Life Science Innovation Board (Med.fak)
• IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser
• CESAER
• NordTek
• Innovationsråd ERFA (Ideon)
• Energiboost Syd (Energimyndigheten ihop med Ideon)
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond
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Vicerektor, digitalisering, Björn Regnell
Koppling till Strategiska planen
Digitalisering är tvärgående och kopplar till många områden i den strategiska planen.
Speciellt fokus initialt på grundutbildning:
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.
Forskning
• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög
kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara
öppen för okonventionellt tänkande.
• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för
forskare från många olika områden.
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.
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter
•
•
•
•

•

Arbete med utkast till digitaliseringsstrategi (se bilaga)
Presentation av utkast till digitaliseringsstrategi för LGGU, 16/5
Presentation av utkast till digitaliseringsstrategi för prefektråd, 17/5
Uppföljning av arbete med förnyelse av C-programmet med anledning av
digitaliseringen.
Projektledare: Paul Stankovski
Uppföljning av arbete med förnyelse av curricula inom samhällsbyggnad med
anledning av digitaliseringen, speciellt V-programmet.
Projektledare: Hans Bagge

•
•

•
•
•

•

•
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Möte med ny områdesansvarig IT-program Björn Landfeldt, 21/5.
Diskussioner om förnyelse av curricula för informationstekniska program.
Förberedelser för ansökan om konsultation inom digitalisering i likhet med
matematisk statistik-konsultation via strategiska äskanden.
Projektledare: Emma Söderberg
Möte med PedSamIT, 29/5
Diskussioner om jämställdhetsmål för informationstekniska program med
JäLM. Hanna Nilvall, Jeffrey Armstring, Christina Åkerman.
Diskussioner med Karl Ageberg (utvecklingsstrateg, rektor LU) om behovet
av digitaliseringsstrategi på LU-nivå, samt behovet av en ansvarig och
fakultetsövergripande referensgrupp.
Uppföljning av utveckling av projekt kring ALC-salar (ALC = active learning
classrooms). Avser utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd
till lärarna för att dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt.
VRD är projektägare för den pedagogiska delen.
Projekledare för den pedagogiska delen: Roy Andersson på CEE.
Uppföljning av införande av Canvas – lärplattform. Projektgrupp finns och
kurser/workshops har startat både på LU- och LTH-nivå.
VRD är projektägare.
Projektledare: Ann-Catrin Johansson, bibliotekarie

ANMÄLNINGSLISTA
2019-06-10

Ledningsstöd
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
2019-04-23

Diarienummer
STYR 2019/817

Ärende/Handläggare
Beslut om förlängning av uppdrag som föreståndare
för CIRCLE, Beatrice N.

2019-05-21

U 2019/270

2019-05-28

STYR 2019/564

Planeringstal för program vid LTH hösten 2019,
Petter L.
Beslut angående sammansättning av husstyrelsen vid
V-huset, E-huset och Kårhuset, Jacob B.
Beslut om 10 % kommunikatör för WASP LTH
Centralt fr o m 2019-05-28, Beatrice N.

STYR 2019/1014

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

BESLUTSFÖRSLAG
2019-05-15

Diarienummer:
U 2019/239

SLTH
P r o g r a m s e r vi c e
Sofia Johansson, programplanerare

Anhållan om inrättande av ett nytt huvudområde inom
Maskininlärning, system och reglerteknik (Machine
Learning, Systems and Control) vid LTH
Bakgrund
LTH:s styrelse tog 2018-10-23 beslut om att ställa sig bakom förslaget om ett nytt
masterprogram inom maskininlärning, system och reglerteknik (Master Programme
in Machine Learning, Systems and Control) (Dnr. U 2018/597). Efter validering
har ansökan om inrättande av det nya programmet lämnats till Lunds universitets
utbildningsnämnd.
Nästa steg i beslutsprocessen är att LTH:s styrelse 2019-06-10 ska fatta beslut om
att inrätta ett nytt huvudområde inom Maskininlärning, system och reglerteknik
(Machine Learning, Systems and Control).

Beskrivning av huvudområdet
Det föreslagna huvudområdet Maskininlärning, system och reglerteknik (Machine
Learning, Systems and Control) omfattar matematik, matematisk statistik,
numerisk analys, reglerteknik, datalogi, elektro- och informationsteknik.
Huvudområdet syftar till att kombinera dessa ämnen för analys av stora
datamängder samt design och styrning av komplexa tekniska, biologiska och
ekonomiska system. Områdena matematik, matematisk statistik och numerisk
analys fokuserar på matematiska, numeriska och statistiska metoder och modeller
för analys av data; här ingår både klassiska metoder och maskininlärning. Området
reglerteknik omfattar både metoder för beskrivning och analys av komplexa system
samt metoder för styrning av dessa system. Området datalogi, elektro- och
informationsteknik behandlar algoritmer och programmering för analys av data,
kunskaper om databaser för lagring och organisation av stora datamängder, samt
design av effektiv datorhårdvara.

Kortfattad beskrivning av Masterutbildning i maskininlärning, system och
reglerteknik (Master Programme in Machine Learning, Systems and Control)
Masterprogrammet i maskininlärning, system och reglerteknik är utformat för att
ge studenterna omfattande kunskaper om maskininlärning, system och styrning
samt de praktiska färdigheter och förmågor som krävs för att använda,
implementera och utveckla sådana system i industri- eller forskningsmiljöer. Ett
tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som kombinerar kurser från flera avdelningar
på LTH / LU syftar till att ge studenterna en stor bredd i kombination med en

Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Ole Römers väg 3, Lund Telefon direkt 046-222 92 19, växel 046-222 00 00
E-post sofia.johansson@lth.lu.se Webbadress www.lth.se
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avslutande specialisering. Programmet ska både ge studenterna en helhetssyn på
maskininlärning, system och styrning samt lägga grunden för ett livslångt lärande
inom ett ämnesområde som utvecklas mycket snabbt. Programmet kommer att
kombinera teoretisk kunskap med praktiska färdigheter och förmågor genom att
blanda teoretiska och projektbaserade undervisnings- och examinationsformer.

Beskrivningen av huvudområde samt masterprogram finns även i engelsk version
och är skriven av Johan Lindström, lektor (docent) vid Matematikcentrum och Bo
Bernhardsson, professor vid Institutionen för reglerteknik.

BESLUTSFÖRSLAG
2019-05-15
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Diarienummer:
U 2019/169

SLTH
P r o g r a m s e r vi c e
Lena Nielsen, programplanerare

Anhållan om inrättande av ett nytt huvudområde inom
läkemedelsteknologi (Pharmaceutical Technology) vid
LTH
Bakgrund
LTH:s styrelse tog 2018-10-23 beslutet att ställa sig bakom förslaget av ett nytt
masterprogram inom läkemedelsteknologi: forskning, utveckling och produktion
(Master’s Programme in Pharmaceutical Technology: Discovery, Development and
Production) (Dnr. U 2018/598). Efter validering har ansökan om inrättande av det
nya programmet lämnats till Lunds universitets utbildningsnämnd.
Nästa steg i beslutsprocessen är att LTH:s styrelse 2019-06-10 ska fatta beslut om
att inrätta ett nytt huvudområde inom Läkemedelsteknologi (Pharmaceutical
Technology).
Beskrivning av huvudområdet
Det föreslagna huvudområdet Läkemedelsteknologi omfattar de tekniska
aspekterna runt forskning, utveckling och produktion av läkemedel. Fokus är på
läkemedelskemi för organiska och biologiska läkemedel, läkemedelsformulering
samt produktion av färdig produkt inklusive kvalitetsaspekter på läkemedel.
Området läkemedelskemi inkluderar basal farmakologi, organisk kemi, samt
kunskap om biologiska läkemedelssubstanser. Området läkemedelsformulering
inkluderar kunskap om hur aktiva substanser kombineras med andra
läkemedelsingredienser (hjälpämnen) för att utveckla den färdiga
läkemedelsprodukten i sin primära förpackning. Området storskalig produktion av
färdig produkt inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter på läkemedel inkluderar
övergripande processutveckling och väsentliga enhetsoperationer för
läkemedelsproduktion såsom tablettering, aseptisk fyllning, stabilitetstestning och
paketering samt läkemedelsindustrins regulatoriska regelverk såsom GMP (Good
Manufacturing Practice).
Kortfattad beskrivning av Masterutbildning i Läkemedelsteknologi:
forskning, utveckling och produktion (Master’s Programme in
Pharmaceutical Technology: Discovery, Development and Production)
Masterprogrammet i läkemedelsteknologi förbereder studenterna för arbete inom
läkemedelsindustrin, regulatoriska myndigheter och för doktorandstudier inom
läkemedelsteknologi, organisk kemi, immunteknologi m. fl. Programmet har
utformats med perspektiv på hela processen, från upptäckt och identifiering av den

Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Ole Römersväg 3A Telefon 046-222 08 71, Växel 046-222 00 00
E-post Lena.Nielsen@lth.lu.se Webbadress www.lth.se
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aktiva substansen till utveckling och produktion av det slutliga läkemedlet, både
för biomolekyler och för organiska läkemedelsmolekyler. Målet med programmet
är att utbilda studenterna nära industriella och akademiska utvecklingsmiljöer,
genom projektbaserat lärande i aktivt samarbete med både läkemedelsindustrin och
internationellt erkända forskningsmiljöer. Ett viktigt inslag i programmet är dess
fokus på praktiskt laboratoriearbete.
Programmets struktur definieras av tre grenar:
•

Organisk molekylär läkemedelsforskning inklusive farmakologi.

•

Biologisk läkemedelsforskning inklusive farmakologi.

•

Produktutveckling, produktion och kvalitetssäkring.

Programmet kommer också att ge en översikt över andra, för läkemedelsutveckling
och produktion viktiga områden så som farmakokinetik, regulatoriska
frågor/aspekter och kliniska studier.
Programmet engagerar lärare från flera institutioner och avdelningar vid Lunds
universitet och finns i en tvärvetenskaplig miljö med forskning och samarbete med
såväl läkemedelsindustrin som andra nationella och internationella universitet.
Studenterna kommer att vara en del av en stark internationell miljö och kommer att
möta både svenska och internationella studenter i programmets kurser.

Beskrivning av huvudområde och masterprogram är skrivet av Jenny Schelin
(Kemiska institutionen), Sophie Manner (Kemiska institutionen), Marie Wahlgren
(Institutionen för livsmedelsteknik), Kathrin Zeller (Institutionen för
immunteknologi) och Ulf Nilsson (Kemiska institutionen).
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T1 2019
Status: Påbörjad

Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: 10 LTH

Chefens sammanfattning
År: 2019 Period: April Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Transfereringar
Summa RR

Utfall 2018

Utfall 2018
April

Utfall 2019
April

Budget 2019

Avvikelse
utfall-budg

Helårsbudget

Prog 1
2019

Diff prog1 budg

1 864 365

603 277

630 652

633 531

-2 880

1 903 536

1 922 909

19 373

-1 890 828

-616 200

-645 340

-641 458

-3 882

-1 925 667

-1 943 211

-17 543

0

0

0

0

0

0

0

0

-26 463

-12 922

-14 689

-7 927

-6 762

-22 131

-20 301

1 830

LTH:s totala resultat för första tertialet 2019 är -14,7 MSEK , vilket innebär en avvikelse på -6,8
MSEK jämfört med budget.
De lägre intäkterna med totalt -2,9 MSEK beror på lägre externa intäkter inom Utbildning och kan
sammanfattas med att intäkter för avgiftsstudenter inte har bokats ut till fakulteten ännu, utan kommer
senare på året. I prognosen har intäkter inom framförallt Forskningsverksamheten justerats med nya
externa bidrag samt strategiska satsningar från LU centralt.
På kostnadssidan är avvikelsen i första tertialet -3,9 MSEK, där den temporära effekten av löpande
semesterkostnader delvis neutraliseras av lägre drift. För helåret förväntas både drift och personal
överstiga budget, vilket framförallt finansieras med externa medel från nya projekt, men även gamla
överskott i form av myndighetskapital.
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.
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Utbildning
Utbildning utfall
År: 2019 Period: April Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och
gem lokal Mått: Prog 1 2019 (pågående) Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning

Utfall 2018 April

Utfall 2019 April

Budget 2019

181 086

187 061

186 285

776

25

-17

221

-238

21 814

26 919

28 550

-1 631

7 042

2 330

10 299

-7 969

6

7

209 973

216 301

225 355

-9 054

Personal

-111 149

-118 911

-121 616

2 706

Lokaler

-47 374

-50 887

-45 911

-4 976

Övrig drift

-26 312

-27 987

-28 190

203

Indirekta kostnader

-24 111

-24 225

-24 225

0

-32

-20

-2

-19

Anslag
Ytterligare tilldelning
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa Intäkter

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader
Summa RR

Avvikelse utfallbudg

7

-3 904

-4 402

-4 108

-295

-212 883

-226 433

-224 052

-2 381

-2 910

-10 132

1 303

-11 435

Intäkterna efter första tertialet når inte upp till budgeterad nivå: av den totala avvikelsen på -9,1 MSEK
är merparten (-7 MSEK) kopplade till att överföring till fakulteter för studieavgifter VT 2019 inte är
gjord ännu. För närvarande ligger dock de preliminära siffrorna för studieavgifter för VT 2019 och HT
2019 i linje med LTH:s budget, dvs totalt 20 MSEK, varför ingen justering har gjorts i prognos 1 (P1
2019). Resterande avvikelse inom intäkter på ca -2 MSEK återfinns hos Designvetenskaper samt ID-A
verkstaden och beror på att IKEA- donationen inte har betalats ut ännu för 2019, intäkten är inte
periodiserad (aktivitetstyp i Raindance planeras att justeras inför kommande bokslut). Vidare har en
omfördelning av intäkter gjorts mellan kontogrupp avgifter och bidrag med anledning av en ändrad
redovisningsprincip för intäkter från Yrkeshögskolan inom Trafikflyghögskolan, vilken innebär att
intäkterna (+4 MSEK) redovisas som uppdrag under kontogrupp avgifter istället för bidrag.
Kostnaderna inom verksamhet Utbildning överstiger budget med -2,4 MSEK. Lokalkostnaderna är i
första tertialet -5 MSEK högre än budget, vilket är delvis kopplat till bokade lokaler (-1,6 MSEK),
prognosen har justerats uppåt med -1,5 MSEK för att därmed bättre motsvara tidigare års utfall.
Vidare fördelas de gemensamma lokalkostnaderna till Utbildning i högre omfattning än Forskning,
totalt sett ligger de gemensamma lokalkostnaderna i linje med budget. Lokalkostnaderna balanseras
delvis av en positiv avvikelse inom personalkostnader på 2,7 MSEK, vilket är hänförligt till lägre
lönekostnader för främst övriga anställda men även delvis doktorander. Delar av verksamheten har
påverkats av tjänstledigheter samt personal som har gått vidare i karriären, vilket tillfälligt hanteras
genom omfördelning av arbetsuppgifter inom befintlig personalstyrka.
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Utbildning - prognos jämfört med budget
År: 2019 Period: April Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och
gem lokal Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning
Anslag
Ytterligare tilldelning
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa Intäkter

Utfall 2018

Prog 1 2019

Helårsbudget

543 064

559 078

559 078

Diff prog1 - budg
0

25

1 315

663

652

101 493

101 679

85 685

15 994

31 558

16 199

30 910

-14 711
1 935

47
676 187

678 271

676 336

Personal

-350 490

-364 267

-367 728

3 460

Lokaler

-138 317

-139 655

-137 771

-1 884

Övrig drift

-81 560

-84 618

-84 604

-14

Indirekta kostnader

-72 334

-72 676

-72 676

0

-67

-5

-5

0

-11 985

-13 677

-12 420

-1 257

-654 755

-674 899

-675 204

305

21 432

3 372

1 132

2 240

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader
Summa RR

De lägre bidragsintäkterna på knappt -15 MSEK beror på ändrad redovisningsprincip för intäkter från
Yrkeshögskolan inom Trafikflyghögskolan, vilken innebär att intäkterna (+15 MSEK) redovisas som
uppdrag under avgifter istället för bidrag. Resterande höjning inom kontogrupp avgifter beror
framförallt på högre intäkter för bokningsbara lokaler (intern intäkt/kostnad).
Positiv avvikelse inom personalkostnader på +3,5 MSEK, där en del förklaras av tjänstledigheter och
avslutade anställningar under första tertialet. Då en budgeterad professors, ersätts med en lektor i
prognosen, har även detta en positiv effekt på kostnaderna för personal inom
Utbildningsverksamheten.
Högre kostnader för lokaler främst pga högre bokade lokaler (-1,5 MSEK).
Högre avskrivningskostnader med -1,3 MSEK, vilket främst är kopplat till LTH kansli, dels satsningar
i slutet av 2018 som missades i budget, men också omfördelningar av budget från drift till
investeringar i AV-utrustning.
Fakulteten diskuterar investeringar i ALC-salar (active learning classroom), men då projektet
förväntas starta i liten skala först i sista tertialet 2019, har prognosen inte justerats med ytterligare
investeringar.
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Forskning
Forskning - utfall
År: 2019 Period: April Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och
gem lokal Mått: Prog 1 2019 (pågående) Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning
Anslag
Ytterligare tilldelning
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter

Utfall 2018 April

Utfall 2019 April

Budget 2019

Avvikelse utfallbudg

131 528

137 179

137 891

-712

4 617

9 313

5 833

3 480

30 402

29 088

29 269

-181

226 629

238 595

235 168

3 427

128

175

15

160

393 304

414 351

408 176

6 174

Personal

-253 228

-270 833

-260 325

-10 507

Lokaler

-49 114

-48 012

-49 801

1 788

Övrig drift

-44 307

-42 208

-50 582

8 374

Indirekta kostnader

-28 586

-28 970

-28 970

-243

-181

Summa Intäkter

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader

0
-181

-27 839

-28 703

-27 746

-958

-403 317

-418 908

-417 424

-1 484

Erhållna medel - transferering

20 576

14 338

7 328

7 010

Lämnade medel - transferering

-20 576

-14 338

-7 328

-7 010

Summa Transfereringar
Summa RR

0

0

0

0

-10 013

-4 557

-9 248

4 691

Resultatet inom verksamhet Forskning är 4,7 MSEK bättre jämfört med budget, vilket beror på högre
intäkter. Av avvikelsen på 6,2 MSEK på intäktssidan är ungefär hälften hänförlig till högre statsanslag
och hälften till högre bidrag. De högre statsanslagen beror på ytterligare satsningar från LU centralt på
infrastrukturen inom NMR (Nuclear Magnetic Resonance) inom Kemi 1,5 MSEK, finansieringen av
LUNARC (Centrum för Tekniska och Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds Universitet) inom
Byggvetenskaper 1,8 MSEK och finansieringen av den strategiska forskningsmiljön COMPUT.R
inom Fysik på 1,4 MSEK.
Flera nya projekt har tillkommit sedan budget vilket syns i tabellen ovan som ökade bidrag, bland
finansiärer kan nämnas Vetenskapsrådet, Formas och Strålskyddsmyndigheten.
Kostnadssidan är efter första tertialet i stort i linje med budget totalt sett, däremot finns större
avvikelser inom personalkostnader som neutraliseras av lägre drift. De högre personalkostnaderna är
framförallt hänförliga till löpande semesterkostnader (-11 MSEK) och kommer därför jämnas ut i takt
med att året fortskrider och anställda tar ut sin semester. Avvikelsen inom drift finns till stor del inom
kansliet (6 MSEK) där kostnader prognostiseras att komma senare under året, t ex E-media, där
faktura inte har kommit ännu.
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Forskning - prognos jämfört med budget
År: 2019 Period: April Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och
gem lokal Kostnadsställe: 10 LTH
Resultaträkning
Anslag
Ytterligare tilldelning

Utfall 2018

Prog 1 2019

Helårsbudget

393 087

413 838

413 838

Diff prog1 - budg
0

12 144

26 739

17 507

9 232

Avgifter

101 483

89 778

87 841

1 937

Bidrag

680 925

714 210

707 968

6 242

539

72

45

27

1 188 178

1 244 638

1 227 200

17 438

Personal

-754 982

-789 742

-780 812

-8 931

Lokaler

-149 823

-149 502

-149 424

-78

Övrig drift

-159 903

-158 232

-151 807

-6 426

-85 760

-86 911

-86 911

0

Finansiella intäkter
Summa Intäkter

Indirekta kostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa Kostnader

-379
-85 227

-83 924

-81 510

-2 414

-1 236 073

-1 268 312

-1 250 464

-17 848

Erhållna medel - transferering

56 671

21 994

21 994

0

Lämnade medel - transferering

-56 671

-21 994

-21 994

0

0

0

0

0

-47 895

-23 674

-23 264

-410

Summa Transfereringar
Summa RR

Intäkterna i P1 2019 överstiger budget med 17,4 MSEK. Drygt 9 MSEK av avvikelsen kommer från
satsningar av statsanslag, framförallt från LU centralt: infrastrukturen NMR inom Kemi 4,6 MSEK,
finansieringen av LUNARC inom Byggvetenskaper 2,5 MSEK och finansieringen av den strategiska
forskningsmiljön COMPUT.R inom Fysik på 1,4 MSEK.
Högre avgifter med 1,9 MSEK, vilket innebär intäkter inom uppdragsforskning (bl a Kemiteknik).
Flera bidragsprojekt har tillkommit sedan budgeten lades och P1 2019 har därför kompletterats med
nya bidragsintäkter vilket bidrar till avvikelsen med 6,2 MSEK.
Den utökade finansieringen jämfört med budget innebär att verksamheten kan dimensioneras på ett
annat sätt. Driftskostnaderna och personalkostnaderna ökar därför med -6,4 MSEK respektive- 9
MSEK, vilket är kopplat till externfinansierade projekt. De prognostiserade utökningarna av
forskningsverksamheten syns också i det planerade antalet heltidsekvivalenter.
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Oförbrukade bidrag
Utfallsår: 2019 Period: April Kostnadsställe: 10 LTH

Utvecklingen av de oförbrukade bidragen 2018 förklaras av utbetalningar från framförallt Stiftelsen
Strategisk Forskning (SSF) Kemiska institutionen men även nytillkomna projekt under 2018 på flera
institutioner. Dessutom har institutionerna fokuserat på att förbruka myndighetskapital och i vissa fall
omförhandlat dispositionsdatumen för externa bidrag.
De oförbrukade bidragen ligger efter första tertialet 2019 fortsatt på en relativ hög nivå, nedgången på
ca 1% jämfört med slutet av 2018 kan främst kopplas till förbrukning av medel från Vinnova på ett
flertal institutioner.
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Myndighetskapital
Period: April Kostnadsställe: 10 LTH

Period: April Kostnadsställe: 10 LTH
Utf 2016

Utf 2017

Utf 2018

Utbildning

780

19 437

41 940

Prog 1 2019
45 312

Forskning

336 376

322 073

275 101

251 427

Totalt

337 156

341 510

317 040

296 739

Myndighetskapitalet vid LTH uppgick till 317 MSEK vid utgången av 2018, vilket motsvarade 16,8 %
av kostnaderna. Fakulteten har löpande följt upp utvecklingen av myndighetskapitalet och fört dialog
med institutionerna angående planerade satsningar, vilket också återspeglas i det budgeterade
underskottet för år 2019 och att myndighetskapitalet som andel av kostnader därmed förväntas att
sjunka över tid. Då det mesta av myndighetskapitalet finns inom verksamhet Forskning, förverkligas
förstärkningar inom forskningsområden på institutionsnivå både inom personalkategorierna
doktorander och forskande personal.
På fakultetsnivå beslutas ytterligare satsningar i LTH:s forskningsnämnd, bl a startbidrag för
professorer i ämnen som är strategiskt viktiga för fakulteten. Startbidragen utgör 5-åriga satsningar,
vilket innebär en gradvis förbrukning av myndighetskapitalet. LTH kommer även att med start i början
av 2019 att centralt finansiera biträdande universitetslektorer (BUL:ar) av underrepresenterat kön och
har för avsikt att ha ett program som fullt utbyggt inkluderar 16 BUL:ar i ett rullande
schema. Satsningen benämns Excellence in Academia through Gender Equality, rekrytering av de tre
första BUL:arna är klar och de påbörjar sina anställningar under 2019.
Då myndighetskapitalet inom Utbildning har förstärkts de senaste två åren, planeras kvalitetshöjande
satsningar av vissa institutioner inför 2019 bl a genom resursförstärkningar på kurser där
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kursutvärderingar inte har motsvarat institutionens mål. Vidare har LTH initierat en satsning på
digitalisering och nya lärande miljöer, bl a har en vicerektor för digitalisering tillsatts.

Personal
Heltidsekvivalenter - utfall och personalplanering
Budgetversion: 1 Kostnadsställe: 10 LTH

Budgetperiod: April Kostnadsställe: 10 LTH
Primula dec 2018

Budget 2019 Apr

Primula Apr 2019

Primula innev per
jmf fg år dec

Primula innev per
jmf fg år dec i %

Professor

159.8

160.2

155.3

-4.6

-2.85%

Lektor

220.0

224.9

224.3

4.2

1.91%

Meriteringsanställning

131.5

159.8

138.7

7.2

5.48%

63.4

61.4

61.5

-1.9

-3.00%

Annan undervisande o
forskande person

130.8

127.3

130.9

0.2

0.15%

Innehavare av dokt.tjänst

436.5

441.9

429.3

-7.2

-1.65%

Administrativ personal

229.4

241.6

230.8

1.4

0.62%

11.3

10.8

10.8

-0.5

-4.44%

Adjunkt

Bibliotekspersonal
Teknisk personal
Total

55.8

60.3

53.8

-2.0

-3.58%

1438.4

1488.2

1435.3

-3.1

-0.22%
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Budgetperiod: April Kostnadsställe: 10 LTH

LTH:s anställda per 190430 uppgår till 1435 heltidsekvivalenter (HTE), vilket är i linje med december
föregående år. Jämfört med april 2018 ökar framförallt meriteringsanställda och doktorander, medan
annan undervisande personal och professorer minskar. Meriteringsanställningarna i april 2019 består
av 96 postdoktorer och 43 biträdande universitetslektorer, motsvarande fördelning i april 2018 var 61
postdoktorer och 50 biträdande universitetslektorer, vilket innebär att det är postdoktorerna som står
för ökningen inom befattningskategorin meriteringsanställda. Genom satsningarna på doktorander och
postdoktorer utnyttjar institutionerna myndighetskapital på ett kontrollerat sätt.
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Även om flera anställningar har blivit försenade jämfört med budget, rapporterar institutionerna att
tillsättningar pågår både av nya doktorander och postdoktorer. Anställningarna finansieras av
befintliga medel men är också delvis möjliggjorda av de externa medel, som har tillkommit efter att
budget upprättats. Vidare pågår rekryteringar av professorer inom Teknisk ekonomi och logistik samt
Energivetenskaper.

Fakultets-/institutionsspecifika kommentarer
Summa av HTE
2004

2005

2006

2007

Postdoktor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

14

27

40

48

43

54

51

52

54

88

43

51

43

95

105

131

Univlekt, biträd

3

4

4

9

14

24

32

34

21

12

29

39

Forskarassistent

38

40

36

36

35

34

39

34

26

17

8

2

Totalsumma

41

43

40

44

50

72

98

108

95

72

92

92

Tabellen ovan visar en nedbrytning av befattningskategorin meriteringsanställda i befattningar, för att
därmed visa hur antalet postdoktorer har ökat. Siffrorna visar antalet heltidsekvivalenter för LTH per
december respektive år.

SLTH – T1 & P1 2019
10 JUNI 2019

Utbildning (KSEK)
Utf 2018
Intäkter
Kostnader
Sum m a RR

Utf 2019
Jan- Apr

BU 2019
Jan- Apr

Diff BUutfall

BU 2019

P1 2019

Diff BUP2

676 187

216 301

225 355

-9 054

676 336

678 271

1 935

-654 755

-226 433

-224 052

-2 381

-675 204

-674 899

305

21 432

-10 132

1 303

-11 435

1 132

3 372

2 240

Intäkter: avgiftstudenter senare under året
Kostnader: högre lokaler, lägre personal

Forskning (KSEK)
Utf 2018
Intäkter
Kostnader
Sum m a RR

Utf 2019
Jan- Apr

BU 2019
Jan- Apr

Diff BUutfall

BU 2019

P1 2019

Diff BUP2

1 188 178

414 351

408 176

6 174

1 227 200

1 244 638

17 438

-1 236 073

-418 908

-417 424

-1 484

-1 250 464

-1 268 312

-17 848

-47 895

-4 557

-9 248

4 691

-23 264

-23 674

-410

Intäkter: bidrag och statsanslag
Kostnader: mer verksamhet – högre personal, drift och avskrivningar

Totalt (KSEK)
Utf 2018
Intäkter
Kostnader
Sum m a RR

Utf 2019
Jan- Apr

BU 2019
Jan- Apr

Diff BUutfall

BU 2019

P1 2019

Diff BUP2

1 864 365

630 652

633 531

-2 880

1 903 536

1 922 909

19 373

-1 890 828

-645 340

-641 458

-3 882

-1 925 667

-1 943 211

-17 543

-26 463

-14 689

-7 927

-6 762

-22 131

-20 301

1 830

Oförbrukade bidrag (KSEK)

Myndighetskapital

19,8%

15,3 %

6,7%

Heltidsekvivalenter per
befattningskategori

Myndighetskapital per institution
(KSEK)
MyndighetsMyndighetskapital UB
MK/kostkapital P1
2018
nader 2018
2019

MK/kostnader P1
2019

10 LTH

317 040

17%

296 739

15%

LTH Gemensamt

101 724

134%

85 486

94%

45 385

15%

38 480

12%

Fysik LTH
Elektro- o informationsteknik

30 096

23%

31 595

23%

Kemi LTH

24 272

19%

27 958

20%

Teknik och samhälle

25 185

31%

18 494

22%

Teknisk ekonomi och logistik

17 493

55%

17 123

52%

6 866

7%

14 568

14%

Energivetenskaper

14 959

21%

14 009

21%

Immunteknologi

11 616

25%

11 907

26%

Livsmedelsteknik

12 039

23%

11 650

20%

Kemiteknik

12 360

18%

7 660

11%

Reglerteknik

9 427

18%

7 179

14%

Bygg- och miljöteknologi

1 021

1%

5 509

4%

Cent f Engineering & Education

5 183

33%

5 431

33%

-1 050

-1%

5 117

7%

4 366

5%

2 830

3%

Matematikcentrum LTH

Datavetenskap
Arkitektur och byggd miljö
Byggvetenskaper

778

1%

2 472

4%

Biomedicinsk teknik

-649

-1%

-716

-1%

-3 470

-25%

-2 920

-19%

Vattenhallen LTH
Designvetenskaper

9 167

7%

-2 961

-2%

i107966 ID-A verkstaden

-3 372

-50%

-3 670

-61%

i107350 Maskinteknologi

-6 913

-13%

-5 508

-11%

743

2%

-10 193

-25%

i107850 Trafikflyghögskolan

Internationalisering vid LTH
Martin Tunér
10 Juni 2019

Agenda
• Varför internationalisering?
• Övergripande mål
• Översikt internationalisering vid LTH
• Utveckling & Status
• Nya mål och behov

Varför internationalisering?
Internationalisering är inte ett självändamål utan är primärt metoder och verktyg för lärosäten att
nå ökad kvalitet och relevans i sin verksamhet, för att stärka det svenska samhällslivet och
bidra till hållbar utveckling nationellt och globalt.
• Akademiska motiv: kvalitet i utbildning och forskning
• Politiska motiv: koppling till svensk utrikespolitik, vetenskapsdiplomati
• Ekonomiska motiv: del av vårt innovationssystem, vi konkurrerar om
kunskapsresurser/kompetensförsörjning
• Kulturella och sociala motiv

Varför internationalisering?
Slutenhet

Samverkan och konkurrens

Våra studenter och forskning skall vara världsledande!

Övergripande mål

Nationell strategi - Mål
Mål 1: Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
Mål 2: Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
Mål 3. Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella
kompetens.
Mål 4. De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka
internationella kontaktnät.
Mål 5: Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt samarbete och samverkan är goda.
Mål 6: Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala
samhällsutmaningar är goda.
Mål 7: Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.
Mål 8: System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.

LTHs vision:
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen
Målbild 2026
Lunds universitet och LTH har en naturlig plats bland världens 100
bästa universitet och lockar framstående forskare och studenter
från hela världen.

LTHs vision:
Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen
Strategier (urval):
Att skapa en utbildningsmiljö som präglas av förankring i forskningsmiljöerna,
internationalisering och av etisk medvetenhet.
Att identifiera och definiera hur verksamheten kan kopplas till de globala
samhällsutmaningarna för att därefter bidra med lösningar.
Att aktivt stödja deltagande i policyskapande för nationell och internationell
forskningsfinansiering och andra uppdrag som bedöms vara av strategiskt värde för
LTH.
Att systematiskt arbeta för att öka samverkan för ömsesidig nytta, inom LU, med
näringsliv och samhälle och med universitet och högskolor såväl i regionen som
nationellt och internationellt.
Att utveckla en handlingsplan för ökad mobilitet mellan näringsliv och akademi såväl
som mellan olika lärosäten, nationellt och internationellt.
Att ta fram en övergripande rekryteringsstrategi, som bygger på kompetens och
förnyelse och som stöds av ett arbetssätt baserat på jämställdhet, mångfald,
internationalisering och breddad rekrytering.

Översikt internationalisering vid LTH

Internationalisering vid LTH
UT

IN

34% av LTHs examinerade studenter
har deltagit i utbyte

> 400 lämpliga kurser

450 utresande studenter
45% kvinnor

470 inresande studenter
300 masterstudenter

GLOBALT

14 Internationella masterprogram

250 utbytesavtal - 100 länder - 160 universitet
800 internationella forskningssamarbeten i 65 länder
1600 medarbetare från 80 länder

Organisation
Institutioner
LTH

Program
LTH
Studentmobilitet

TA-personal

Forskare

Studenter

Double-degree
avtal doktorander

Internationella
avdelningen CIA

Personalmobilitet
Externa relationer
LU

LG LTH
Vice-rektor
Internationella frågor

Representant LTH

Internationationella
rådet LU

Internationella nätverk & lärosäten

Internationella nätverk
I

73 universitet
Studentutbyte
Världen/Nordamerika

T.I.M.E

56 universitet
Double-degree
Studentutbyte

Magalhães

38 universitet
Studentutbyte
Latinamerika-Europa

57 universitet
Policyfrågor

30 universitet
Rektorsnätverk

Stort nätverk med många teman

LTH
Erasmus – 162 avtal, 86 universitet

LU

Utveckling och status

Studentmobilitet - utresande
Utresande studenter
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Vilka möjligheter finns det?
- Sommarkurser 1-2 månader
Årskurs 1-3

- Utbyte 1-2 terminer
Årskurs 3-5

Fast termin (Data och Eko)
Kinainriktningen (Data, Elektro och InfoCom)

- Dubbelexamen 3-4 terminer
Årskurs 4

- Praktik

Årskurs 3-5

- Examensarbete och fältstudier
Årskurs 5

Oavsett 5-årigt program finns det möjlighet till
internationell erfarenhet

Dubbelexamen 3-4 terminer
FRANKRIKE Les Ecoles Centrales i Paris, Lille, Marseille, Lyon, Nantes
(Teknisk fysik)

ITALIEN Politecnico di Milano
(Medicin och teknik)

SPANIEN Universitat Politècnica de Valencia
(Elektroteknik och kemiteknik)

JAPAN Keio University, Tokyo

(Datateknik, elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik och teknisk nanovetenskap)

AUSTRALIEN University of Queensland
(Elektroteknik, Kemiteknik, och Maskinteknik)

JAPAN Kyushu University, Fukuoka

Ansök i ÅK3
Påbörja utbytet ÅK4
Kom hem ÅK6
Få två examina;
en från LTH och en från
ett universitet utomlands.
Studierna förlängs ett år

(Ekosystemteknik och Väg- och vattenbyggnad)

När du examineras får du:
Från LTH/LU: Master of Science in Engineering, Environmental Engineering
Från Kyushu: Master of Science in Engineering, Water Resources

Välj mellan 100 olika
länder och 160 olika
universitet!

Utmaningar:

Möjligheter:

• Internationalisering för de som
stannade hemma?

• Nytt mobilitetssystem “SoleMove”

• Tillgodoräknande
• Ärendehantering (ansökn,
nominering etc) – ökat antal
utresande, flera typer av utbyten
• Kvalitet på studier/lärosäte
• Mobilitetsfönster
• Etiska frågor
• Lärarresurser (tex Kinainriktningen)

• Starka partnerskap
– Kriterier
– Samverkan med forskning
– Samverkan med näringsliv
– Double degree
• Digitalisering
– Nya kinainriktningen modell?

Studentmobilitet - inresande
Inkommande studenter
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Utmaningar:

Möjligheter:

• Fyller andra program än de som
åker ut

• Resurs för internationalisering
på hemmaplan

• Bristande/missmatch
förkunskaper

• Stärka roll som ambassadörer

• Språk
• Inkludering
• Boende i Lund

• Resurs för Svenska företag
utomlands

Var studerar våra studenter?
Varifrån kommer våra inresande utbytesstudenter?

Läsåret 17/18

Balansfrågor
• LTH har balans, men utrymme i sina avtal att skicka ut fler studenter
• LU har obalans…

Masterprogrammen
Totalt antal registrerade master studenter
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Jämförelser med KTH och CTH
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Forskning
• > 800 internationella forskningssamarbeten i > 65 länder (2012)
• Internationellt utbyte vanligt förekommande bland forskare/doktorander
• Väl upparbetade finanansieringsmöjligheter för utbyte
• LTH behöver mål/handlingsplan som säkrar att alla forskare får internationella
erfarenheter och interkulturell kompetens
• Dags för ny inventering

TA-personal
• Den minst inkluderade gruppen i internationaliseringsarbetet
• Liknande möjligheter ekonomiskt som för forskare, men…
• Workshop för alla anställda LTH?
• Internationaliseringsdagen
• Språkutbildning
• Certifiering?

Stor majoritet nöjda med sitt utbyte!

Besökta och mottagna lärosäten (VRI) sista året
Besökta:

Mottagna:

• University of Michigan

• Chiba University

• Universidade de São Paulo

• Universidad de Chile

• Universidad de los Andes

• Yarmouk Institute of Tech

• Pontificia Universidad Javeriana

• Lanzhou University, Kina

• Uppsala Universitet

• University of Queensland

• Escuela Técnica Superior de
Ingeniería, Sevilla

• Massey University, New Zeeland

• University of Toronto

• UCT Prag

• Case Western Reserve University

• Chinese University of Hong Kong
• Kyushu University
• Instituto Technologico de Buenos

Besökta och mottagna lärosäten (VRI) sista året
Besökta:

Mottagna:

• University of Michigan

• Chiba University

• Universidade de São Paulo

• Universidad de Chile

• Universidad de los Andes

• Yarmouk Institute of Tech

• Pontificia Universidad Javeriana

• Lanzhou University, Kina

• Uppsala Universitet

• University of Queensland

• Escuela Técnica Superior de
Ingeniería, Sevilla

• Massey University, New Zeeland

• University of Toronto

• UCT Prag

• Case Western Reserve University

• Chinese University of Hong Kong
• Kyushu University
• Instituto Technologico de Buenos

… och några nyheter
• Ny chef IA: Emelie Stenborg (börjar idag)
• Avtalsöversyn – Nytt “Erasmus” 2021
• Utredning av Kina-inriktningen påbörjad
– Christina Åkerman
– Samtidigt utvecklas en delvis digital kurs
för Kina-inriktningen. Modell för nya
Internationella inriktningar

Nya mål och behov

LTHs arbete med mål för internationalisering
Nationell strategi 2020-2030 (förslag 2018)
Lagförslag, förändringar i högskoleförordningen, 8 övergripande mål (50-talet delmål)

Handlingsplan för internationalisering vid Lunds Universitet 2019-2021
Möter den nationella strategin: 4 övergripande mål, 10 effektmål, 35 leveransmål
Förväntat beslut rektor LU, sommar 2019

LTH-specifika mål/handlingsplaner
Ingenjörsskola, långt gången internationalisering, resurser, näringslivssamverkan

Uppfyllelse av LTHs strategiska plan

Exempel på behov av LTH-specifika mål
Nationellt mål: År 2025 tillbringar minst
25 procent av studenterna minst tre
månader av sin utbildning utomlands.

NTNU: Alla!
LTH: ?

LU mål nya handlingsplanen: Minst
25 procent av studenterna vid Lunds
universitet ska tillbringa del av sin
utbildning utomlands.

KTH: Stor andel…minst en termin
utomlands…öka utbyte med ”Key
Partner Universities”.
DTU: Alla…dybere samerbejde…på
flere niveauer … exchange-pakker…
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LTH plan 2008-2011: Minst 25 procent
av utexaminerade civilingenjörer,
arkitekter respektive industridesigners
ska ha utbildats 3 månader utomlands.

Andel civilingenjörer, arkitekter respektive
industridesigners som utbildats 3 månader
utomlands (2014)
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LTHs arbete med mål för internationalisering
Utvecklingsprojekt: Mål för LTHs internationalisering 2020-2025
Nulägesbeskrivning - vilka mål finns vid LTH
som berör internationalisering? (maj)
Jämförelse med andra lärosätens mål. (juni)
Konsekvensanalys. Förslag till nya mål =>
intern remiss. (september)
Översyn efter intern remiss. Slutligt förslag
överlämnas till LG. (november)

Referensgrupp
Johan Reimer, Ingela Elofsson - grundutbildning
Erik Andersson - forskning
Catarina Lindén - TA-personal
Philip Johansson - TLTH
Helene von Wachenfelt - IA

Exempel leverans
Strategisk plan
LTH: Mål

Strategisk plan
LTH: Strategi

Handlingsplan LU
2019-2021

Samordning

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

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

En sammanställning av
nuvarande andel utresande
studenter, inklusive mobilitet
kortare än tre månader, med
syfte att ta fram underlag för
hur universitetet bäst ska
främja mobilitet och för vilka
grupper

Sektionen
Externa
relationer

Riktlinjer för tillgodoräknande
av utlandsstudier, med syfte
att studenter på ett säkert sätt
ska kunna tillgodoräkna
godkända studier utomlands i
sin examen från Lunds
universitet. Samordnare

Sektionen
Student och
utbildning

Minst 25 procent av
studenterna vid Lunds
universitet ska tillbringa en del
av sin utbildning utomlands.

Handlingsplan LTH
2020-2025

Ansvarig
Internationella
avdelningen

Samma mål men LTH riktlinjer

Utbildningsavdelningen

Majoriteten av studenterna vid
LTH ska tillbringa minst en
månad av sin utbildning
utomlands

Internationella
avdelningen

Där lämpliga mål saknas: Think big, fail fast, scale quickly
Workshop för alla anställda LTH om internationalisering och interkulturell kompetens
Plan för attrahera svenskar att doktorera vid LTH
Undersöka förutsättningar att skapa internationella LTH hubbar:
Forskning, studentutbyte, svenskt och lokalt näringsliv
Inkludering av internationalisering i alla program- och kursplaner
Certifiering för anställda och studenter (som KTH)
Strategi för internationella
Seminarieserie om LTHs roll att lösa globala
gästforskare & gästprofessorer
utmaningar – “Till Nytta för Livet”
Rankningsstrategier, LTH

Stödfunktioner mobilitet för anställda

Kriterielista för avtal och strategiska partnerskap (som DTU)
Öka internationell finansiering

Inkludera internationella perspektiv i CEQ
Utvärdera nätverken och välja de där LTH kan påverka mest

Behov för internationalisering vid LTH
• Utformning av årsredovisning (uppföljning)
– CIA + VRI

• Aktivt arbeta med rankning
• Internationalisering på hemmaplan (Utvecklingsprojekt - lev 2020)
• Kriterier för avtal vid val av partners
– Stärkta partnerskap & bättre utbildning
– Möjligheter att koppla svenska företag med studentutbyte
• Internationaliserings(halv)dag (tillsammans med LU?)
– Fokus på medarbetare
• …

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen

Internationalisering
Teknologkårens perspektiv

Utmaningar
• Utlandsstudier
• Internationalisering på hemmaplan
• Teknologkårens verksamhet

Utlandsstudier

Utlandsstudier
• Naturlig del i utbildningen
• Utbytesavtal
– Breddad rekrytering

• Praktik och examensarbete utomlands
• Ansökningsprocessen invecklad
• Otydligheter kring tillgodoräknande

Internationalisering på
hemmaplan

Teknologkårens vision
”Internationalisering innebär integrering av
internationella, interkulturella och globala
dimensioner i alla delar av verksamheten. LTH
måste se till att utbildningen såväl som övrig
verksamhet präglas av internationalisering.”

Interkulturell kompetens
• Alla studenter ska tillgodogöra sig
internationella erfarenheter
• Kurser läses gemensamt med internationella
studenter
– Stort utbud av kurser på engelska
– Kurser i svenska

• En internationell lärarkår
• Internationellt gångbar examina

Internationella studenter
• Nej till studieavgifter
• Utbytesstudenter saknar status som studenter i
Sverige
– Kårernas roll blir otydlig

• Stipendiedoktorander
• Bostadssituation problematisk

Studentinflytande
• Möten och dokument på svenska

– 40 % av doktoranderna är icke-svensktalande
– Internationella masterstudenter
– (Utbytesstudenter)

• Startas fler internationella masterprogram
• “Det ska inte finnas några språkliga barriärer för
att som inresande student vara
studentrepresentanter i något av LTHs organ”

Teknologkårens verksamhet

Teknologkårens vision
”Alla internationella studenter ska vara en
integrerad del av LTHs studentgrupp och kunna ta
del av Teknologkårens verksamhet på samma
villkor som övriga studenter”

Teknologkårens verksamhet
•
•
•
•
•

Översättning av styrdokument
Information till internationella masterstudenter
Evenemang riktade till internationella
Aktiv inkludering
Byta verksamhetsspråk?

Frågor
• Hur kan fler studenter skaffa sig internationell kompetens?
• Hur kan LTH påverka inresande utbytesstudenters situation?
• Hur säkerställs att alla studenter vid LTH ges en reell chans
till inflytande?
• Hur måste Teknologkåren fortsätta jobba för att inkludera
internationella studenter?

