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Dagordning 

1. Välkomna 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningens fastställdes. 

3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Magnus Strandås valdes till sekreterare och Anders Eriksson till justeringsperson 

4. Protokoll från föregående möte. 

Sb Besöket på Lundellska skolan var lyckat. 

6b Diskussion har förts. 

6c Kursplanen för självständigt arbete finns fortfarande kommentarer på. 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



6d Det var fortfarande oklart för mötet om de senaste förslagen på 
kursplaneändringar gick igenom. 

(Protokollet lades till handlingarna) 

5. Meddelanden 

Paula vikarierar för Sonja som studievägledare. Studenter och andra uppmanas att 
använda funktionsadressen. 

Angående kursen Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv har studenterna 
inte varit riktigt nöjda. Studierektorer på SLU jobbar på detta. Ny kursansvarig är på 
gång. 

Inbjudan har kommit från teknikdekan och Upptech till diskussion om 
ingenjörsutbildningarnas utveckling-Jonas Fransson anmälde sitt intresse och 
Alexandra Bådenlid skulle undersöka möjligheten att delta. Programrådet utryckte 
särskilt intresse gällande punkten om möjligheter till utbytesstudier och Magnus 
Strandås fick uppdraget att prata om detta vid nästa programråd. 

6. Ny kurs från SLU 

Stephan Köhler och Anders Eriksson redogjorde för de fortsatta planerna gällande 
en kurs om uthållighet med praktisk omsättning som känns önskvärd på 
programmet. SLU-representanterna har diskuterat med personer från näringslivet 
som kan bidra med projekt. Alla är positiva. 

Det ska vara en teknikkurs. Programrådet vill utarbeta en kursplan till hösten och 
Anders Eriksson och Stephan Köhler kommer att göra en översyn av kursens 
position i förhållande till andra kurser på programmet, särskilt map 
Energisystemplanering. SLU behöver tydlig feedback på sitt förslag till nästa 
programråd och kommer att lägga upp information på MP. 

7. Kurspaket 

El kraftpaketet 

Idag krockar kursen Mätteknik för energisystem med Reglerteknik Il, detta bör ses 
över eftersom de är i samma paket. 

BESLUT: 
Paketet byter namn till Kraftnätspaketet. 
Kurserna Mätteknik för energisystem och Vattenkraft- teknik och system läggs in i 
paketet. 
ES byter ut kursen Elektriska nätet som system till Elkraftsystemanalys. 
(Kommentar: ändringen görs vid nästa studieplansändring och programrådet 
kommer då igen behöva tillstyrka beslutet). 

Det kommenterades att Elektriska nätet som system upplevs som krävande och att 
det kan bli värre om man byter till El kraftsystem analys. 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



Vind kraftpaketet 

Om kursen Statistisk maskininlärning ska ingå undersöks vidare. 

BESLUT: 
Kursen Mätteknik för energisystem läggs in i paketet medan kursen Empirisk 
modellering tas bort från paketet. 

Värmepaketet 

BESLUT: 
Namnbyte till Bebyggelsens energisystem. 
Kursen Urbana och decentraliserade energisystem läggs in. 

8. Repetitionsundervisning. 

Det verkar som om det finns ett beslut att inga repetitionskurser kommer att ges 
under sommaren. Henrik försöka driva frågan om hur detta kan se ut i framtiden . 
Magnus undersöker processen bakom beslutet. 

9. Programenkät fritextsvar. 

Henrik gjorde ett par nedslag i programenkäten. Många av de som funderar på att 
hoppa av gör det pga hög arbetsbelastning. Även mycket positivt kom fram i 
enkäten. Alla uppmanades att läsa igenom enkäten och meddela till nästa 
programråd om det är något som man vill ta upp från denna. 

10. Kursplansförändringar 

a. lntroduktionskurs i energisystem 
Ett tillägg kommer om en lika-villkorsformulering. 
Etikspåret väntas också komma med bidrag i innehållet. 
Anders Eriksson undersöker också möjligheten att få in studieteknik i kursen. 
Detta redovisas inför nästa programråd. 

b. Fjärrvärme - teknik och system 

Kursen Fjärrvärmesystem Shp kan komma att byggas ut då lärarkompetens 
och relevans finns för att kunna göra om denna till en lOhp-kurs. Förslag 
lyftes också om att man lyfter in även värmepumpar i kursen . Fjärrkyla kan 
också lyftas in. Kolla överlapp med kursen Urbana och decentraliserade 
energisystem. 

11. Studieplansändringar 

a. Individ, organisation och ledarskap som til lvalskurs. 

Detta är ett förslag för att skapa utrymme för andra utbyggnader av 
programmet. Programrådet hade inga större invändningar. 

12. Kursvärderingar. 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



a. lntroduktionskurs i energisystem 

Det var lite mycket arbete i slutet på kursen. Diskussion om hur detta kan omfördelas 
har förts . 

b. Teknisk termodynamik/ Energisystemens miljöpåverkan. 

Studenterna verkar tycka att MATLAB är svårt . Studenterna har tidigare 
jobbat med språket R i tidigare statistikkurs. Förslaget är att den tidigare 
kursen också använder MATLAB. Anders Eriksson kollar upp detta med 
statistikläraren. 

c. Termokemisk omvandling. 

Sämre kursutvärdering än vanligt. Anders Eriksson rapporterade att en ny 
person kommer att bli kursansvarig och de kommer att försöka forma ett 
starkare lärarlag och jobba med att utveckla pedagogiken. 

d. Energisystemplanering. 

Bryter trenden då kursen verkar ha funkat katastrofalt dåligt. En åtgärdsplan 
har gjorts på saker som måste förändras. Anders Eriksson återkommer med 
planen efter att ha fått feedback från studenterna. Den tas upp på nästa 
programråd. 

13. Krav för teknik och system kurser. 

Bordlades. 

14. Övriga frågor 

Bordlades. 

Vid protokollet 

Magnus Strandås 

Justeras 

Notera: Dokumentation finns på MP. 

~Z-=====-
Anders Eriksson 


