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§ 1 Mötets öppnande 
  
§ 2 Utseende av justeringsperson 
  
 Cornelia Kloth utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 3 Fastställande av dagordning 
  
 Dagordningen fastställes. 
  
§ 4 Föregående mötes protokoll 
  
 Protokollet läggs ad acta. 
  
§ 5 Meddelanden 
 Bilaga § 5 
  
 - Programledaren informerar: 
  - Internationalisering: LG GU har beslutat att inte tillföra resurser för att utveckla och stödja 

utbytesstudier för högskoleingenjörsutbildningarna. Programledningen kan därför inte gå 
vidare i frågan. 

    
 - Studievägledaren/programplaneraren informerar: 
  - Mottagning: LTH och TLTH har avtalat en gemensam policy kring den akademiska 

mottagningen och nollningen, se bilaga. 
  - Kursplaner för 2019/20: Programledningen fick ett utskick 2019-03-07 med föreslagna för-

ändringar från institutionerna och i samband med detta gavs möjligheten att inkomma med 
synpunkter. Programledaren och utbildningssamordnaren har sammanställt svaren och del-
gett dessa till programledningen för datateknik/infocom i Lund, se bilaga. 
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  - Studenter som uppnått 18 hp eller mindre på första terminen har erbjudits uppföljningssam-

tal med studieplanering. Antal studenter som kallats i år är lägre än tidigare år: 
IEA: 2019 kallades 27 %, 2018 33 %, 2017 41 % 
IDA: 2019 kallades 19 %, 2018 28 %, 2017 26 % 

    
 - Studenterna informerar: 
  - Utgår. 
  
§ 6 Syfte och mål för IDA och IEA inför läsåret 2019/20 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, STYR 2018/820, bilaga § 6 
  
 Beslut: Programledningen beslutar fastställa nya syften och mål enligt förslaget. 
   
§ 7 Utbildningsplaner för IDA och IEA läsåret 2019/20  
 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2019/136, bilaga § 7 
  
 Beslut Programledningen beslutar att fastställa utbildningsplanerna enligt förslaget. 
  
§ 8 Kvalitetsmedel 2019 
 Bilaga § 8 
  
 Information. Programledningen kommer vid ett senare tillfälle att fatta beslut om hur medlen ska fördelas. 
  
§ 9 Övrigt 
  
 - Studentrepresentanterna tar upp kursanmälan och kursregistrering, vilket har blivit en svårhanterlig 

process för alla inblandade. Går det att förenkla? Utredning pågår inom organisationen och förhopp-
ningsvis ska det kunna bli enklare rutiner. Utbildningssamordnaren tar med sig frågan till avdelnin-
gen för Programservice, LTH. 

 - LTH:s verksamhet i Helsingborg firar 30 år 2019. Detta kommer att firas under hösten och även 
Ingenjörssektionen kommer att delta med aktiviteter. 

  
§ 10 Sammanträdet avslutades 
  
 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
  
 Vid protokollet 

 
 

 Ylva Oscarsson 
  
 Justeras 

 
 

 Christin Lindholm Cornelia Kloth 
 


