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__________________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  
§ 2 Utseende av justeringsperson 
  
 Mikael Nyström utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
  
§ 3 Fastställande av dagordning 
  
 Efter tillägg om Nya studievanor under punkten Övrigt, fastställs dagordningen 
  
§ 4 Föregående mötes protokoll 
  
 Protokollet läggs ad acta. 
  
§ 5 Meddelanden 
  
 - Programledaren informerar: 
  - Tyvärr har samarbetet med universitet i England gällande utbyte inte kunnat fortskrida, då 

beslutet om Brexit (utträdet ur EU) är ett hinder. Programledaren har i stället planer på 
samarbete inom Norden och undersöker intresset bland studenterna genom en enkät. 

  - Programledningen har deltagit i pilotprojekt kring kvalitetsutvärdering. 
    
 - Studievägledaren/programplaneraren informerar: 
  - Studenter som inte uppnått 18 hp på första terminen har erbjudits uppföljningssamtal. På 

Elektroteknik kallades 13 varav 10 kom, på Datateknik kallades 12 varav 7 kom. 
    
 - Studenterna informerar: 
  - Genomgång av pågående kurser. Önskemål om extra laborationstillfällen i Digitala system, 

del Datorteknik. Programledaren kontaktar kursansvarige om detta. 
  - Sara Malmström saknar inslag om fältbussar i utbildningen i Elektroteknik med automation. 

Mats Lilja funderar på hur dessa skulle kunna implementeras. 
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  - Mikael Nyström är utsedd till vice studierådsordförande. Studierådet kommer att införa nya 

priser i tävlingen om deltagande i CEQ för att öka svarsfrekvensen. 
  - Sara Malmström påminner om att inför kursutbudet 18/19 se över provuppsättningen i 

EDA625 Säkerhet. Inlämningsuppgifter och projekt borde rapporteras som poänggivande 
moment. 

  
§ 6 Genomgång av förändringar i kursplaner 2017/18 för IDA och IEA 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2016/614, bilaga § 6 
  
 Diskussion. Programledaren får i uppdrag att kontakta kursansvarige i kursen EDAF25 Objektorienterad 

modellering och design för förtydligande kring texten om kurslitteratur får medföras vid tentamen har 
strukits. 

  
 Beslut: Programledningen beslutar att gå vidare till beslutande programledningar för kurserna för att 

meddela att pled gått igenom förändringarna och inte har några synpunkter på dessa. 
   
§ 7 Utbildningsplaner 2017/18 för IDA och IEA 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2016/613, bilaga § 7 
  
 Beslut Programledningen beslutar att fastställa utbildningsplanerna med korrekturändringen att 

kapitel 5 bör strykas då detta ej längre är aktuell. 
  
§ 8 Övrigt 
  
 Nya studievanor: 
 Diskussion kring studenternas nya studievanor som innebär lägre närvaro på undervisningen och i sin tur 

lägre genomströmning. Programledaren tar frågan med till LTHs ledning. 
  
§ 9 Sammanträdet avslutades 
  
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  
 Vid protokollet 
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