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Programrådet för högskoleingenjörs
programmet i maskinteknik 
Tid: Tisdag den den 11 februari, kl. 8.15-10.00 
Lokal: Ångströmlaboratoriet, Mötesrum 2371. 
Närvarande: 
Lars Degerman 
Henrik Hermansson 
Richard Brenner 
Lucas Loven 
Adam lllerbrand 
Y ahia Abouraas 

1. a. Val av protokollförare och justeringsperson 
Henrik Hermansson valdes till protokollförare och Richard Brenner 
till justeringsperson. 

b. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet gicks igenom. 
Några förslag för att locka fler kvinnliga studenter till utbildningen 
togs upp från studenter i åk 1, t.ex. modellera hushållsapparater i CAD 
och ha en intervju med en kvinna på hemsidan om programmet. 
Protokollet lades till handlingarna. 

3. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
Några punkter från den tidigare utvärderingen av programmet togs 
upp där bredden på utbildningen sågs som en styrka. De brister eller 
förbättringspunkter som nämndes var att få in mer hållbar utveckling 
och forskningsanknytning. Lars har köpt in brädspel med temat 
hållbar utveckling och kommer att användas i kursen Introduktion till 
maskinteknik. Forskningsanknytningen ansågs vara tillräcklig för 
programmet från programsamordnarens sida. 

4. Revidering av kursplaner 
1TE605 Introduktion till masldnteknik får ett nytt mål och innehåll 
som handlar om hållbar utveckling och IT-delen på 1 hp försvinner 
och flyttas till kursen 1 TE604 Datorstödd konstruktion. 
JTE604 Datorstödd konstruktion får två nya mål, färdighet i hantera 
Word och Excel, använda Product Data Management. 
1TE606 Konstruktionsmaterial tar bort projektet i kursen och lägger 
till laborationsrapporter under examination. 
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JM/087 Produktionsledning /behörigheten för kursen ändras eftersom 
den flyttar från åk 3 till åk2. Målet "redogör för produktionens uppgift 
och processer" stryks då det anses redundant med övriga mål. 
JTS312 Projekt i produktionsledning är en helt ny kurs som kommer 
att ges i period 4 för årskurs 2. 
1TE785 Kvalitetsteknik som tidigare enbart getts till Medicinsk 
Teknik kommer fr.o.m. HT2020 också bli en programkurs för 
Maskinteknik. Det senaste revisionsförslaget av kursen, inlämnat av 
kursansvarig i Januari, fanns inte med i möteshandlingarna. Den 
föreslagna behörigheten är onödigt tillkrånglad. Programrådet ställer 
sig istället bakom förslaget från kursansvarig om 40 hp inom 
ingenjörsutbildning. Övriga ändringar i förslaget tillstyrktes. 

1TE687 Ingenjörsetik har fått en del justeringar i målen. En fråga om 
hållbar utveckling och internationalisering också ska ingå i kursen dök 
upp och Lars för det vidare till Thomas Taro Lennerfors. 

De föreslagna revideringarna av kursplanerna godkändes. 

5. Kursvärderingar från period 2 
Ledarskap för ingenjörer har fungerat ok. En del studenter tycker den 
är för filosofisk och skulle gärna vilja ha case med olika fall och 
strategier för att se hur det kan gå. 
Produktions ledning I har fungerat bra, inga speciella kommentarer. 
Miljöteknik hade inga speciella kommentarer. · 
Industriell ekonomi har fungerat bra. 
Datorstödd konstruktion verkar vara uppskattad av de flesta studenter. 
Introduktion till maskinteknik hade inga speciella kommentarer 
förutom att många var sena med verkstadsdelen och skulle vilja ha en 
påminnelse om att göra klart delen. 
Funktions lära har fungerat bra. Det upplevdes som pratigt på 
lektionerna i böijan av kursen men blev bättre mot slutet och tentan 
verkar ha gått bra för studenterna. 
Ingen representant från årskurs 2 var närvarande och kurserna 
behandlades därför inte. 

6. Läget vid programmet 
Hållfashetslära hålls nu på engelska och upplevdes ha för lite tid eller 
för många uppgifter på lektionerna. Det upplevs lite knepigt att 
komma igång och använda engelska termer men det fungerar ok. 
Konstruktionsmaterial upplevs som stor eller ha mycket innehåll i 
förhållande till poängen. Repetitionerna på föreläsningarna upplevdes 
som för långa. 
Studenterna upplever att det är tufft att läsa tre 5 hp kurser samtidigt. 
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Miljöteknik har fungerat bra. 
Produktions ledning Il upplevs som relativt lugn för att vara 10 hp och 
jämfört med Produktions ledning I som är på 5 hp. 
Ett förslag till CAD-stuga med äldre studenter kom upp och planeras 
på test till hösten. 

7. Studentärenden 
Ett fall där en student har blivit bemött på otrevligt sätt togs upp och 
hänvisades till studievägledare i fall berörd student vill gå vidare med 
saken. 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Sekreterare 

~~ 
Henrik Hermansson 

Justeras 

Richard Brenner 




