
UPPSALA 
UNIVERSITET 

Programrådet för högskoleingenjörs
programmet i maskinteknik 
Tid: Tisdagen den 8 oktober 2019, kl. 13.15-15:00 
Lokal: Rosettarummet 10239, Ångström 

Närvarande: 
Lars Degerman, programansvarig 
Henrik Hermansson, lärare 
Richard Brenner, lärare 
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant 
Joel Winstedt student 
Lucas Loven, student 
Sonja Droschke, studievägledare 
Emma Kristensen, utbildningsledare 

1. Val av protokollförare och justeringsperson 

Beslut: 
- att välja Henrik Hermansson till protokollförare för §6-7 
och Emma Kristensen för övriga punkter. Richard Brenner 
valdes till justeringsperson. 

2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till 
handlingarna. §4. Programansvarig har haft möte med 
kursansvarig för statistikkursen. §7. En lärardag genomfördes 
i augusti. 

3. Utbildningsplan (förutom studieplan) för läsåret 
2020/2021 
Förslag på utbildningsplan förelåg. 

Beslut: 
- att tillstyrka utbildningsplanen enligt förslag. 

Programrådet föreslog en smärre justering under Övriga 
föreskrifter till "Student som önskar återuppta sina studier 
efter avbrott kan söka programmet på nytt 
via antagning.se". 

4. Studieplan för läsåret 2020/2021 
Förslag på studieplan förelåg. 
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Beslut: 
att delegera till programansvarig att vid behov ändra 
kursnamn på engelska för Produktionsledning I och II 
(1MI087 och 1MI088) vilket skulle innebära nya 
kursplaner, och då tillstyrka basdata för dessa nya kurser 
(samma som dagens kurser förutom de engelska namnen). 
att lägga till "Elektriska maskiner (1 TE697) är 
obligatorisk inom examenskravet men ges inte läsåret 
2020/2021 då den byter årskurs." 
att därefter tillstyrka studieplanen. 

5. Kursplan för ny kurs 
1 TS312 Projekt i produktionsledning 

Beslut: 
att tillstyrka basdata (namn, behörighet, nivå, betygsskala, 
huvudområde) samt, efter smärre justeringar, preliminär 
kursplan för 1 TS312. 

6. Läget vid programmet 
En programrådsrepresentant från åkl rapporterades vara på 
gång. Möjligheter till avhoppsanalys diskuterades kort, Lars 
kontaktar Sonja angående detta. Ingen av årskurserna har 
något speciellt att rapportera angående pågående kurser. 

7. Övriga frågor 
Behovet av goda färdigheter i teknisk engelska togs upp samt 
kulturella skillnader mellan olika länder. Maskinprogrammet 
ställer upp i två planerade event för att öka rekrytering av 
kvinnor under hösten. Det är i nuläget endast två kvinnliga 
studenter i åk 1. Åk 2 har förhållandevis många kvinnor och 
god sammanhållning och kommer att kontaktas för att 
försöka att stärka sammanhållningen och öka 
studiemotivationen. 

Protokollförare 

'/ / /' 

,./ t--___ 
E~, Kristensen Henrik Hermansson 
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Justeras 

Lars Degerman Richard Brenner 


