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Närvarande: 
Roger Herbert 
Stephan Köhler 
Christer Elvingson 
Hans Rosth 
Eva Regner 
Kristina Willen 
Susanne Paul 
Bilda Anderberg 
Alexi Lampinen 

Adjungerade: 
Bedda Bothin 
Ylva Kjellgren 
Sara Rosenqvist 

§ 1 Mötets öppnande 

Programansvarig 
Programstudierektor vid SLU 
Institutionen för Kemi 
Institutionen för Informationsteknologi 
Schemaläggare 
WSP 
Utbildningsledare fakulteten 
Studentrepresentant W2 
Suppleant Studentrepresentant W5 

W-Ordförande, W2 
Sekreterare, W5 
Studievägledare 

Mötet öppnades av Roger Herbe1t 

§ 2 Val av justeringsperson 

Redda Bod in väljs till justerare 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet ligger på medarbetarportalen. De nya studentrepresentanterna ska få inloggning. 
Under förra mötet kollades det på studentbarometern. Det lyftes fram att många stunder var 
stressade över sin studie-situation. Programenkäten sa samma sak. Många kurspoäng och tight 
schemaläggning gjorde att tvåan var främst utnämnd till stressig. 
Diskussion om ny kurs i miljö-managemnetblcoket hölls. 
Information om Workshop 9 maj togs upp . 
Diskussion om programmering på programmet påböijades, där det ska hållas mer diskussion 
idag. Tanken är att öka programeringsinslagen på programmet. 
Genomgång av kursutvärderingar som finns i handlingarna gjordes. 

Programrådet godkänner föregående mötesprokoll. 
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§ 4. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs efter tillägg under §5 Information 

§ 5. Information 
a. Antagningssiffror och registreringar på Wl (MP) 

Många intagna iår. Antagningspoäng ökade iår mot förra året. 
b. W workshop på Eklundshof (MP) 

Protokoll finns på medarbetarpo11alen. Huvudpunkter från mötet: syftet var att diskutera 
mark och miljö-blocket. Bl.a. forskningsanknytning och examinationsformer. Fokus låg 
på den pågående programutvärderingen. 2019 var fokus på lärarkompetens och 
forskningsanknytning. 
Workshopen ansågs vara bra. Däremot är det från branchperspektivet svåt1 att få till en 
heldagsworkshop. 

c. Träff med W2 
Vaije år kommer Roger Herbe11 träffa andraårsstudenterna för att ha en allmän diksussion 
om studierna. Många upplever årskurs 2 stressig och diskussioner om hur studenterna 
upplever året, reflektioner kring helhetsbild och liknande frågor skulle tas upp vid ett 
sådant möte. Roger, Stephan och Sara skulle då delta. 
Andra program så som K, Q och X har samma upplägg för andra eller tredjeårskursarna. 

d. Nya riktlinjer för kursvärderingar från TekNat (MP) 
Bra att veta att det finns krav att en kursutvärdering ska bestå av svarssammanställning, 
genomströmningsrappm1 och kursrappo1t. 
Svarssammanställning ska ske programvis för program med 10 studenter eller fler. 
Svarsperioden ska vara minst 2 veckor före till minst en vecka efter kursperiodens slut. 
Kursvärderingsreslutaten ska göras tillgängliga till studenterna och till medarbetarna på 
medarbetarp011alen. 
Studenterna ska informeras av tidigare kursutvärderingar. 
Finns en ny version av riktlinjerna med redaktionella ändringar som fastslogs i augusti. 

3 informationspunkter flyttas till övriga frågor, då Stephan inte är närvarande ännu. 

§ 6. Ändringar i studieplanen. 
På ett annat möte kommer beslut ske. Tar inga beslut nu. 

a. Val av VA-system till period 2 och AlF-nivå. Beslut på nästa möte. (MP) 
Ändringen som ska göras är att kursen Val av VA-system kommer ha kurser som är på 
avancerad nivå som förkunskapskrav. Varför denna ändring sker är på grund av att det i 
nuläget är en fel klassificering på kursens nivå. Tidigare har kursen legat 1 
högskolepoäng (hp) i period 1 och 9 hp i period 2, men nu flyttas alla hp till period 2. 
Kursen i fråga är en projektkurs och det är bra om man har läst de andra kurserna i 
blocket när man ska läsa den. Studenterna behöver 10 hp AlF-nivåkurser för att få ta 
examen, vilket är ännu ett argument att lyfta upp kursen till den högre nivån. 

b. Förslag från IT-instutioner om förändring 
IT-instutionen kom med information om att vissa kursen byter namn, kurskoder eller 
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peioder. För W är detta aktuellt gällande Beräkningsvetenskap 1. Just nu går kursen i 
period 4, och IT-institutionen vill troligen byta kurstillfället till period 3. Från IT
institutionens sida är det i nuläget en önskan att program ska byta kurstillfälle då det är 
högre studenttryck på de perioder W läser och mindre tryck på period 3. 
En ide som diskuteras på mötet är om man skulle flytta ekologi till period 4 och på så sätt 
möjliggöra bytet. 
Programmeringsteknik I (Prog 1) behöver inte längre att studenterna läst 
Beräkningsvetenskap 1 (Bervet I) innan, utan nu är det nästan en fördel att läsa Prog 1 
tidigare än Bervet 1. 
Frågan är om denna introduktion av Progl och rokaden mellan Bervet. 1 och Prog. 1 bör 
tas i beaktning. 

Detta är enda förändringen i studieplanen som det ser ut just nu. Beslut tas på nästa möte. 
Troligen skulle det behöva tittas mer på förkunskapskraven till Prog 1 (Envariabelanalys, 
Algebra och geometri) samt plats i studieplanen. 

Förslaget kan behandlas mer under tiden till nästa möte. 
Inflik: Finns en introduktion i Bervet 1 på grund av att W inte läst Prog 1, om ändring i 
studieplanen gör med introducering till programmering så behövs inte den introduktionen 
i Bervetl 
Inflik: Elmag. krävet Bervet 1. 

c. Programmering i programmet (diskussion) 
Studentbild: Oavsett vilken linje man går är bilden i stort att det är en baskunskap för 
civilingenjörer att ha. 
Ide som diskuterades på mötet var att i period 3 få välja mellan Bervet 2 och Progl. 
Syftet med Bervet 2 är att Tillämpad systemanalys har den som förkunskapskrav. Hans 
som har kursen tror att Prog 1 är bra för Systemanalyskursen. 
Diskussioner kring att det känns intressant att utreda hur kunskapsbasen blir om Bervet 2 
ersätts med Prog I hålls. Frågan om man kan ersätta Bervet 2 med Prog 1 utan att förlora 
kompetens lyfts. 
Relaterad diskussion om Python och Matlab som verktyg lyfts. Är i nuläget två skilda 
kurser. I Bervet används i nuläget Matlab och introduceringen av Python är inte ens en 
termin gammal än, men finns diskussioner om att ersätta Matlab-programmering med 
Python. Däremot finns det motsättningar mot detta då vissa funktioner i Matlab ej ersätts 
av Python. 

d. Miljömanagement-blocket: fördjupningskurs i miljörätt (diskussion) 
Kursen skulle ersätta två kurser på grundnivå i blocket. Siktar på att ha avancerade kurser 
i blocken, så skulle förbättra situationen. 
Kursen skulle ha fokus på vattenfrågor och klimatfrågor och vara I O hp. Enligt brancl1-
representant lät detta som en väldigt bra kurs. Däremot vill inte juridiska instruktionen 
ställa upp på att anordna kursen då de skulle behöva rekrytera en ny kursledare. 
Nu blir det ingen ändring för att det inte finns något konkret förslag och frågan är vad 
man istället kan få in i managementblocket. Alternativen nu är att inventera befintliga 
kurser. 
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§ 7. Reviderade kursplaner (underlag på MP) 
a. Val av VA-system. Ändring till AlF. Förslag till beslut: tillstyrkas. 

Se tidigare 
b. Introduktion till miljö- och vattenteknik. Ändring i kursmål. Beslut på nästa möte. 

Reviderat målen rent redaktionellt. Ett mål ang. etik har tagits bort, men kursen 
innehåller fortfarande etik, bara inte examinerande. 
Inflik: Etiken kanske borde plockas upp någon annanstans i programmet. 

c. Luftmiljö och tillämpad meterologi. Ändring i behörighet. Beslut på nästa möte. 
Behöver inte revidera "eller motsvarande kurs." i behörighetskraven, däremot 15 hp ett 
bra tillägg. 

§ 8. Canvas som gemensam utbildningsplattform (Stephan) 
Finns ett dokument "Programpunkt SLU". Det blir svårare att nå studenterna med email och 
telefonnummer. 

Uppsala universitet ska införa Canvas och SLU har det redan. Det skulle vara bra att kunna nå 
studenterna via appen Canvas. 
Önskemål om ett SLU och Uppsala Universitetsgemensamt Canvas belyses där målet är att få en 
sida för studenterna som är på båda universiteten. Förslaget är att det kan skrivas ett "Trust"
kontrakt mellan universiteten för att göra detta möjligt. 
Studentkontakten är Elin Flodin. 

§ 9. Genomgång av kursvärderingar 
Elin Flodin Studierådsordförande har sammanställt kursvärderingar, men har ingenting att 
presentera under detta möte. 

§ 10. Nästa möte 
Fredagen den 18/10-2019 kl 14:15-16:30. 

§Övriga frågor 
a. Språkfärdigheter i W 

Föreläsare har upplevt att vissa studenter inte kan uttrycka sig på svenska. De tar sig 
igenom utbildningen genom grupparbeten osv. och sedan kommer de till 
examensarbetet och där blir det svårt. Det vore bra om det fanns någonting under 
utbildningen där man kunde bedöma sitt språk och få utvecklas. 
Ska det finnas en språkspärr för självständigt arbete och examensjobb? 
Förslag: finns språkverkstad som inte är ett krav. Roger syftar däremot på krav. 
Språkverkstaden har resurser för att hjälpa lärare att bedöma och pröva språk. 
I första årskursen finns en Diana-uppsats där detta kunde implementeras. Diana
verktyget skulle kunna implementeras till kandidatarbetet exempelvis. 
Det skulle överlag behövas fler individuella skrivuppgifter under programmets gång, 
detta var någonting som studenterna själva lyfte under sitt egna Studieråd. 

b. Projektkartläggning 
Stephan har inventerat de projektarbeten som görs inom W-programmet. En hemsida 
som heter studentkraft.se skulle kunna vara en bra plattform att publicera 
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sammanställningen på. På ES ska kandidat och mastersarbetet läggas upp. 
Stephans förslag är att alla kurser som har projekt ska läggas in. Detta är ett sätt att göra 
reklam för W. 
Gäller Fritiof, Cecilia, samt alla blockahsvariga. 

c. Ny kurs om hållbarhet för ES (Stephan) 
ES-programmet har en hållbarhetskurs (5hp) som är Hållbarhet i energibranschen. AFI
kurs där företag och länsstyrelsen är inkopplade. Kursen är inriktad på energi, men kan 
mycket väl vara kopplad till annat. MKB, LCA och hållbarhet är inkorporerade i 
kursen. Kursen kommer finnas fr.o.m. nästa år och kan läsas som fristående kurs och 
kan vara intressant för W-studenter. 

d. Reklamaktiviteter (Stephan) 
Stephan höll föredrag på Lundelska för 120 personer. Vill nästa gång ha med en 
student. Han hade även ett bord på Rosendal, i år kan han försöka få ett föredrag! 
Söndagen den 24 november kommer det vara ett event riktat mot gymnasietjejer. Detta 
är egentligen för program som saknar tjejer, men även för W. 
Förslag från student är att först hitta en studentrepresentant och sedan boka tid för att 
undvika schema-krockar. 

e. Förlängning av PSR uppdragen (Stephan) 
Både Anders och Stephan har fått förlängning som programstudierektor. 

§ 11 Mötets avslutande 

Roger Herbert avslutar mötet 16:33 

~~ 
Ylva Kjellgren 

Sekreterare 

EJeltronl~I undertednad iV Roger 
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Roger Herbert Hedda Bothin 

Programansvarig Juste rare 
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