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Närvarande: 
Ordinarie ledamöter med beslutsrätt 
Mats Lilja, biträdande programledare IEA 
Christin Lindholm, programledare  
Mikael Nyström, studentrepresentant 
 
Närvarande suppleant/er i ordinarie ledamots/ledamöters ställe: 
- 
 
Ledamöter utan beslutsrätt  
Ylva Oscarsson, utbildningssamordnare, protokollförare 
__________________________________________________________________________________ 
 
§ 11 Mötets öppnande 
  
§ 12 Utseende av justeringsperson 
  
 Mikael Nyström utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 13 Fastställande av dagordning 
  
 Dagordningen fastställes. 
  
§ 14 Föregående mötes protokoll 
  
 Protokollet läggs ad acta. 
  
§ 15 Meddelanden 
    
 - Studenterna informerar: 
  - Mikael Nyström informerar om ny studierådsordföranden från årsskiftet. Diskussion kring 

studentrepresentanter i pled då det finns vakanta platser. 
  
§ 16 Föreslagna förändringar EITA15 Digitala system lå 2019/20 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, bilaga § 16 
  
 Institutionen eit har inkommit med förslag till förändring inför lå 2019/20 rörande kursen EITA15 Digitala 

system. Pled har utfört en enkät bland samtliga studenter på programmen och diskuterat med berörda lärare 
på parallella kurser.  
 
Diskussion följer innan pled beslutar att lämna ett yttrande som grundar sig på nedan ställningstaganden. 

• Positivt att dela upp delarna digitalteknik och datorteknik på höstterminen respektive vårterminen 
• Förespråka för att inte införa ytterligare en skriftlig tentamen i marsperioden med hänvisning till:  

- det är en kort tentamensperiod vilket innebär att tre tentamina kräver en särskild noggrannhet vid 
utläggandet av tentamensdatum 
- den infaller endast några veckor innan omtentamensperioden i april 
- ytterligare en tentamen i mars kan påverka parallella kurser 
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• Att pled befarar att ytterligare en skriftlig tentamen påverkar årskurs 1 negativt då de ännu inte är vana 
vid högskolestudier och detta kan medföra att antalet avbrott på utbildningarna ökar 

• Föreslå alternativa examinationsformer för delen datorteknik 
  
 Beslut: Programledningen beslutar att uppdra åt ordföranden och undertecknad att yttra sig i enlig-

het med resultatet från diskussionen. Yttrandet ställs till programledningen för C och D som 
fattar beslut i frågan.  

   
§ 17 Övrigt 
  
 Utgår 
  
§ 18 Sammanträdet avslutades 
  
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  
 Vid protokollet 

 
 

 Ylva Oscarsson 
  
 Justeras 

 
 

 Christin Lindholm Mikael Nyström 
 


