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Programrådet för högskoleingenjörs
programmet i maskinteknik 
Tid: Torsdagen den 14 februari 2019, kl. 10.15-11:50 
Lokal: 2371, Ångströmlaboratoriet 

Närvarande: 
Lars Degerman, programansvarig 
Hemik Hermansson, lärare 
Richard Brenner, lärare 
Joel Winstedt student 
Johannes Sjöholm, studievägledare 
Emma Kristensen, utbildningsledare 

1. Val av protokollförare och justeringsperson 
Beslut: 
- att välja Emma Kristensen till protokollförare och Hemik 
Heimansson till justeringsperson. 

2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

3. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
Rapporten diskuterades. Programansvarig har diskuterat 
möjligheten till programspecifika utbildningsutbyten (en 
termin) med utbildningsledaren för internationalisering. 
Förslagen är lärosäten i Finland, Tyskland och 
Storbritannien. 

Beslut: 
att skicka denna rapport vidare till Tekniska 
utbildningsnämnden enligt förslag. 

4. Kursplaner läsåret 2019/2020 
a) Nya kurser 

Förslag på kursplaner för nya kurser fanns: 
_ 1}".!~~7_8_ Funktionslära för ingenjörer 
1 TE790 Maskinelement 
Beslut: 
- att tillstyrka kursplanen för 1MA278 enligt förslag. 
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- att för 1 TE790 förtydliga kursmålen och därefter 
tillstyrka kursplanen. Kursplanen revideras senare under 
våren. 

b) Befintliga kurser 
Förslag på revideringar av befintliga kursplaner fanns: 
1 TD393 Beräkningsvetenskap I (tillvalskurs) 
1 TE697 Elektriska maskiner 
1TE743 
1TE605 
1TD433 
1TE055 

Beslut: 

Industriell ekonomi 
Introduktion till maskinteknik 
Programmeringsteknik I (tillvalskurs) 
K valitetsteknik 

- att tillstyrka kursplanerna för 1 TD393 (antingen enligt 
förslag eller med lektionsuppgifter istället för workouts) 
samt 1 TD433 och 1 TE743 enligt förslag. För 1 TE743 
föreslogs ett förtydligande av att kurslitteraturen är 
samma men på olika språk. 
- att fastställa kursplanen för 1 TE605. 
- att för 1 TE697 göra redaktionella ändringar i målen 
samt delegera till programansvarig att reda ut 
formuleringen av det näst sista målet och motsvarande 
under innehåll och därefter fastställa kursplanen. 
- att för 1 TE055 förtydliga examinationen samt under 
övriga föreskrifter lägga till "Kursen kan inte ingå i 
examen tillsammans 1 TE687 Ingenjörsetik." och därefter 
tillstyrka kursplanen. Då 1 TE687 är en tillvalskurs på 
programmet föreslog programrådet att en kommentar om 
detta läggs in i studieplanen för läsåret 2019/2020 och att 
kursen 1 TE687 tas bort ur studieplanen from läsåret 
2020/2021. 

5. Kursvärderingar från period 2 
Kursvärderingarna för Datorstödd konstruktion, Industriell 
ekonomi, Produktionsledning I och Elektriska maskiner togs 
upp. Övriga kursvärderingar var ännu inte klara. 

6. Resultat från utbildningsutvärderingen 2018 
Det sammanfattande bedömarutlåtandet presenterades. 
Lärarengagemanget, nya pedagogiska arbetssätt och hög 
anställningsbarhet lyftes som styrkor. Bedömarpanelen 
rekommenderade fler näringslivs.representanter i 
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programrådet samt att programrådet stärks. En årlig lärardag 
med programanalys rekommenderades. Stärkt 
forskningsanknytning (fler artiklar) samt att säkra processen 
för examensarbetet var ytterligare rekommendationer. 

7. Studentärenden 
Inga ärenden. 

8. Övriga frågor 
Arbete med fakultetens riktlinjer för kursvärderingar pågår. 

Protokollförare 

4; L----'----
Em! a Kristensen 

Justeras 

L~ eim~ Hemik Hermansson 


