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Programrådet för högskoleingenjörs
programmet i maskinteknik 
Tid: Fredag den 15 maj, kl. 9.15-10.30 
Lokal: Online, via Zoom. 
Närvarande: Lars Degerman, Pär Gustafsson, Henrik Hermansson, Richard 

Brenner, Lucas Loven, Paula Forslund, Sonja Droschke, Adam 
Illerbrand 

1. a. Val av protokollförare och justeringsperson 
Henrik Hermansson valdes till protokollförare och Lucas Loven 
till justeringsperson. 

b. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom. 
CAD-stuga med äldre studenter planeras till hösten diskuterades kort. 

3. Kursplansrevideringar 
Revideringsförslag av 1TE683 Styr- och reglerteknik behandlades. 
Innehåll och mål som berör PLC stryks från kursen. PLC ingår till viss 
del även i kursen 1 TE686 Automatiserings- och robotteknik. 
Kursen JM/077 Produktutveckling Il hade också ett förslag på 
revidering. Kursen kommer att få lite nytt innehåll och teori som 
tillämpad DFM och DFE och produktmodularisering. Det mindre 
projektet i kursen byts ut från CAD/konstruktion till reverse
engineering. 
Beslut: 

Revidering av 1TE683 Styr- och reglerteknik tillstyrktes enligt 
förslag. 
Programansvarig delegerades till att för JM/077 
Produktutveckling Il tillsammans med studierektor att se över 
formuleringarna under examination och därefter fastställa 
kursplanen. 

4. Kursvärderingar från period 3 
Det har inte kommit in så många kursvärderingar från period 3 men 
kurserna diskuterades kort ändå. 
Produktutveckling Il har fungerat bra, inga kommentarer. 
Produktions ledning Il och Utredningsmetodik fungerade bra men med 
kommentarer att feedback på uppgifter varit långsam vilken anses 
bero på hög arbetsbelastning. Lars Degerman kommer ta över kursen 
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Utredningsrnetodik för ingenjörer nästa år vilket bör förbättra 
situationen. 
Hållfasthetslära har fått en del kritik, både bra och sådant som kan 
förbättras. Tentamen upplevdes som jättesvår, det är svårt med att ha 
kursen på engelska, kunnig lärare. Det nämndes även att det förekom 
tre kornpletteringsuppgifter i en bok som fanns tillgänglig gratis men 
att lösningsförslagen bara tillgänglig på tyska vilket upplevdes 
besvärligt. Det kommenterades att lösningsförslag inte ingår i 
kurslitteratur. Kursrapporten inväntas och därefter planeras ett möte 
med läraren för diskussion. 
Konstruktionsmaterial har fungerat bra, kursen i sig är svår med 
mycket information och tentan upplevs därför även lite svår. 

5. Rapport från pågående kurser i period 4 
Industriell ekonomi har fungerat bra. En ny lärare har tagit över då 
tidigare lärare fått andra arbetsuppgifter. Tentan har hamnat samtidigt 
som Maskinelement och behöver flyttas. Studenterna uppmanades att 
ta upp detta med aktuella lärare. 
Examensarbete i maskinteknik hade inget speciellt att rapportera. 

6. Lärardag i augusti 
Osäkert om den kan bli av, preliminär kallelse kommer att skickas ut i 
juni. Förslag på ämnen som diskuterades var hållbar utveckling och 
distansundervisningstips. 

7. Studentärenden 
Kursen Maskinelement har inte kunnat genomföra en motorlaboration 
som motsvarar lhp. Det planeras att i augusti genomföra de 
laborationer som inte varit möjliga om restriktioner om att t.ex. kunna 
hålla avstånd kan uppfyllas. 

8. Övriga frågor 
Mattebehörighet i en prograrnrneringskurs diskuterades angående 
anpassning vilket har tagits upp tidigare. 
En fråga om att Automatiserings- och robotteknik 1 0hp inte kan ingå i 
examen tillsammans med Styr och regler 5hp korn upp. Efter 
diskussion framkom att begränsningen behöver vara kvar i fall 
studenter kommer tillbaka efter långa uppehåll i studierna. 
Sonja Droschke presenterade en enkät-undersökning om vad studenter 
tycker om distansundervisning som UTN genomfört och fått 102 svar 
mellan 28/4-4/5. De flesta svarade att det var ok eller bra, men att det 
var svårt med självdisciplin att studera, brist på information, ofta olika 
tekniska problem, svårt att kommunicera med lärare. Fler närvarar på 
föreläsningar men vågar inte fråga lika mycket. Det är bra med 
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inspelning på föreläsningar och studenter blir inte lika störda av andra 
på t.ex. övningar/laboration. En stor negativeffekt har varit studenters 
psykiska hälsa där hälften upplever att de mår dåligt eller sämre. 
Resultatet kommer att kunna redovisa högskoleingenjörs
programmens gemensamma resultat separat från 
civilingenjörsprogrammen. Enkäten stänger 15/5 och är uppe i 400 
svar. 

En studentrepresentant berättade om att ännu fler studenter mår dåligt, 
48% dåligt och 22% mycket dåligt. Av dessa är de internationella 
studenterna extra utsatta och mer mår dåligt. 
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