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Programrådsmöte för kandidatprogrammet i datavetenskap 
(DVk) och civilingenjörsprogrammet i 
informationsteknologi (IT) 

25 oktober 2019, 13:00-15:00 i rum 6143, ITC 

Närvarande: 

Lars-Åke Norden (programansvarig, IT), Johmmes 
Borgström (programansvarig, DVk), Inger Sigstam (lärare, IT), 
Sven Westergren (yrkeslivsrepresentant, IT), Jarmo Rantakokko 
(lärare, DVk), Mikael Laaksohmju (lärare, IT), Caroline Algvere 
(Q-plus), Carl Hasselberg (PR-amanuens DVk), Elisabeth Ryan, 
PR-amanuens IT), Hanna Gjöthlen (student DVk), Ester 
Kylmänen (student, IT), Jonas Nygren (student, DVk), Johmmes 
Sjöholm (studievägledm·e, IT). 

1. Mötets öppnande 
Johannes Borgström öppnade mötet. 

2. Val av sekreterare och justeringsperson 
Joham1es Sjöholm valdes till mötets se!G-eterare och Jarmo 
Rantakokko valdes att justera protokollet. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes utan ändringar. 

4. Föregående mötesprotokoll 
Johannes Borgström gick igenom förgående mötesprotokoll från 
190930 samt protokoll från programråd den 190529. 

5. Utbildningsplaner DVk och IT läsåret 2020/21 
DVk, Bilaga Sa: Omformulering under kunskaps- och 
förståelsemål till "metoder för programutveckling" i stället för 
"hållbar program utveckling". 
Beslut: att tillstyrka ändringar enligt förslag . 

IT, Bilaga Sb: Ändring av preciserade examens!G-av för 
programmet, där en 10-15 hp projektkurs ska ingå i individuell 
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Notering från Enuna K.ristensen: Telmik-klassning har eller 
kommer att tas bort från alla kurser för uppdragsutbildningen. 

8. Rapport från studievägledare 
Johannes Sjöholm gav en kort rapport om läget på programmet. 

9. Rapport från amanuenser 
PR amanuenser för DVk och IT gav en kort rapp01t om arbetet 
och planerade händelser framöver. 
Q-plus amanuens berättade kort om genomförda och kommande 
event, framförallt förberedelser inför Uptown Tech. 

10. Övriga frågor - Examensarbete 
Jarmo Rantakokko blir ny samordnare för examensarbeten på IT 
från och med årsskiftet. 

Diskussion: Förslag på fast start på exjobb med tydligare 
uppstart och avslut med förhoppningen att detta leder till fler 
avklarade exjobb. Fast start kan ge bättre kontroll på alla som 
gör exjobb under aktuell period samt fånga upp de som inte blir 
klara i tid. Det blir också lättare att ha fler avstämningar under 
arbetet (t.ex. genom grupphandledning). Det kan också bli 
tydligare för studenten vad som krävs innan kursstart, 
framförallt kring skapandet av en projektplan. På DVk är det 
redan beslutat med periodvisa starter från och med period 4. 

Diskussion: Johannes Borgström föreslår att ta bo1t den regel 
som säger att ämnesgranskare och handledare inte kan vara 
samma person på kandidatexjobb. 

11. Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat. 

Vid protokollet 
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