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§ 10 Mötets öppnande 
  
§ 11 Utseende av justeringsperson 
  
 Mikael Nyström utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
  
§ 12 Fastställande av dagordning 
  
 Fastställes. 
  
§ 13 Föregående mötes protokoll 
  
 Protokollet läggs ad acta. 
  
§ 14 Meddelanden 
 Bilaga § 14 
  
 - Programledaren informerar: 
  - Arbetet med utbytesstudier för högskoleingenjörer framskrider. Universitetet i Exeter kan 

åter bli aktuellt som samarbetspartner. 
  - Information om LTHs arbete kring kvalitetsarbetet. Även studenterna ska bli inkopplade, 

både genom kåren och genom programledningen. 
  - CITIK – certifiering i icke-teknisk ingenjörskompetens: den första certifierade studenten är 

klar. Diplom håller på att tas fram. 
  - #metoo/teknisktfel: LTH har nolltolerans gällande diskriminering och sexuella trakasserier. 

Alla uppmanas gå vidare med eventuella incidenter via kåren eller programledningen. 
    
 - Studievägledaren/programplaneraren informerar: 
  - Intern arbetsordning uppdaterad med utsedd suppleant för studentrepresentanterna. 
  - Tidsplan utbildningsutbud 2018/19. 
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  - Uppföljning av studieresultat och uttagna examina. 
    
 - Studenterna informerar: 
  - Studiekvällarna med studiemästarna har lockat många nyantagna studenter att delta. 
  - Informationen om valfria kurser och examensarbetet önskas tidigare. Dessutom önskas en 

längre period mellan informationen om valfria kurser och datum för valet. Diskussion följer. 
Ett förslag kan vara att lägga båda informationspunkterna tillsammans i mitten av vårtermi-
nen i åk 2 och när det gäller examensarbetet återkomma med ytterligare information på 
höstterminen i åk 3. 

  - Är arbetsbelastningen olika för IEA och IDA? Lär sig IDA mer av ingenjörsmässigt arbete? 
Diskussion följer.  

  
§ 15 Förslag till programutbud 2018/19 för IDA och IEA 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2017/591, bilaga § 15 
  
 Diskussion.  
  
 Beslut: Programledningen beslutar fastställa programutbud och läro- och timplan i enlighet med 

förslaget. 
  
§ 16 Övrigt 
  
 Inget togs upp under punkten. 
  
§ 17 Sammanträdet avslutades 
  
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  
 Vid protokollet 

 
 

 Ylva Oscarsson 
  
 Justeras 

 
 

 Christin Lindholm Mikael Nyström 
 


