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Programråden för civil- och högskoleingenjörsprogrammen 
i elektroteknik (El och E) samt masterprogram i förnybar 
elgenerering 

Tid: onsdag den 13 februari 2019 kl. 03:15-15:05 
Plats: rum 3419, Ångströmlaboratoriet 

Närvarande: 
Mikael Bergkvist (programansvarig E) 
Karin Thomas (programansvarig El) 
lrina Temiz (programansvarig FE) 
Cecilia Boström (lärare) 
Nils Haulin (student) 
Erik Orrenius (student) 
Adam Palmberg (student) 
Jairo Noriega (student) 
Kassem Ezzeddine (student) fr.o.m. §8 
Ilia Katardjiev (studierektor Inst f teknikvetenskaper) 
Moses Högback (studievägledare) 
Emma Kristensen (utbildningsledare) 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 

2. Val av justeringsperson och sekreterare 
Emma Kristensen utsågs till sekreterare och Karin Thomas 
utsågs att jämte ordförande lrina Temiz justera protokollet. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (20181026) gicks igenom och lades 
till handlingarna. 

5. Kursplaner läsåret 2019/2020 
a) Nya kurser 
1 TE791 Elkraftteknik med laborationer 
1KB274 Batterier och lagring 
1 TE784 Elektronik i extrema miljöer 
Beslut: 
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- att delegera till Cecilia Boström, Karin Thomas, Mikael 
Bergkvist och Adam Palmberg att genomföra diskuterade 
omformuleringar och därefter tillstyrka kursplanen för 
1TE791. 

- att för 1KB274 lägga in sista målet under innehåll. 
Programrådet delegerade till Irina Terniz och Mikael 
Bergkvist att diskutera sista kursmålet med övriga berörda 
programansvariga och därefter tillstyrka kursplanen. 

- att för 1 TE784 lägga in vibrationer och extrema 
temperaturvariationer för bärarna samt ersätta första målet. 
Programrådet delegerade till Irina Terniz och Mikael 
Bergkvist att omformulera de flesta kursmål så att de är på 
avancerad nivå och därefter tillstyrka kursplanen. 

b) Revidering av befintliga kursplaner 
1MA024 Linjär algebra II 
1 TD393 Beräkningsvetenskap I 
1 TD395 Beräkningsvetenskap II 
1 TD433 Programmeringsteknik I 
1 TE651 Signalbehandling 
1 TE669 Elektroteknikens grunder III: Fältteori 
1 TE726 Analys av eldistributionsnät 
1 TE770 Analog elektronik 
1 TE705 Introduktion till elektroteknik 
1TE668 
1TE028 
1TE677 

Beslut: 

Projektarbete i elektroteknik 
Solenergi - teknik och system 
Tematisk fördjupning i förnybar elgenerering 

- att tillstyrka 1MA024 enligt förslag med eller utan dugga 
under undervisning. 

- att tillstyrka 1 TD393 och 1 TD395 enligt förslag (men en 
omformulering till "lektionsuppgifter" är önskvärt). 

- att tillstyrka 1 TD433 enligt förslag. 
- att efter en smärre språklig justering av sista målet tillstyrka 

1TE651. 
- att fastställa 1 TE669, 1 TE705 och 1 TE677 enligt förslag. 
- att efter en smärre språklig justering av sista målet fastställa 

1TE726. 
- att för 1 TE770 delegera till Karin Thomas, Mikael Bergkvist 

och Erik Orrenius att omformulera kursmålen så att de blir 
färre och mindre detaljerade samt lägga in detaljerna i 
innehåll istället och därefter fastställa kursplanen. 

- att för 1 TE668 delegera till Karin Thomas och Mikael 
Bergkvist att utreda vilken rapport som avses under 
examination samt vilken poängfördelning 
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- att efter en smärre språklig justering av sista målet tillstyrka 
1 TE028 enligt förslag. 

6. Verksamhetsrapporter för programmen 2018 
Innehållet diskuterades. Verksamhetsrapporterna skickas ut till 
respektive programråd för påseende och eventuella synpunkter. 

7. Information om CITE-projektet 
Information. 

8. Studentrapport 
Kritik mot en laborationssal rapporterades. Studierektor 
uppdrogs att utreda detta. 
Kursrapporter saknas för vissa kurser. Programansvarig 
uppdrogs att se över detta. Studenterna uppmanades att söka upp 
programansvariga vid eventuella problem. 
Studenterna påpekade att grupparbeten ibland är svåra att 
hantera då det förekommer att enskilda studenter inte bidrar i 
tillräcklig omfattning. 

9. Övriga frågor. 
Konferens om utbildningsutvärderingar den 15 mars. 

10. Datum för kommande möte 
En Doodle görs angående datum för ett programråd i april. 

11. Mötets avslutande 

Sekreterare 

{1 !--!--
Emma Kristensen 

Justeras 

!f! 
Karin Thomas 


