
 PROTOKOLL 

 

 DATUM  2017-03-10 

 

 

 

 

Programledning för  

högskoleingenjörsutbildningarna  

i byggteknik 

 

 

 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter med beslutsrätt 
PL. Andreas Persson, Lise Jensen 
Stud.repr. Karin Lundvall, Emma Dyrssen 
 
Närvarande suppleant/er i ordinarie ledamots/ledamöters ställe: 
 
Ledamöter utan beslutsrätt  
Utbildningssamordnare, protokollförare. Rebecca Little-Smith 
 
Övriga närvarande: 
- 
Frånvarande ledamöter:  
- 
____________________________________________________________ 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
§ 2 Utseende av justeringsperson 
 
 Emma Dyrssen utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
           Dagordning godkänd 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll.  
 
 Protokollet lades ad acta. 
 
§ 5 Meddelanden  

- Programledaren informerar 
Inför förkunskapskrav för IBYA, IBYJ och IBYV. Förkunskapskrav på kursnivå 
kommer införas ht17 och 80 hp- kravet för att flyttas upp från åk 2 till åk 3 kommer tas 
bort. Studenter som berörs kommer att få möjlighet att söka dispens. FAF604, fysik 
kommer inte läggas som ett förkunskapskrav för ABKF05, installationsteknik inför 
ht17. se bilaga förslag till förkunskapskrav 

- Utbildningssamordnare/studievägledare 
Schemat för IBYA, IBYJ och IBYV under mottagningsveckan kommer se likadant som 
föregående år.  se bilaga mottagningsscheman för IBYA, IBYJ och IBYV. 
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- Studenterna informerar 

 7 studenter har anmält sitt intresse för Optimera ditt och andras 
lärande. 

 CEQ-tävling- Kommer ha ett CEQ-quiz där man kan vinna presentkort. 
Marknadsföra CEQ mer än tidigare i form av informationsutskick. 

 Internetföreläsning – Förslag till att lägga in specifika moment i 
verktygkurserna Cad och fysik. Får en möjlighet att gå tillbaka och 
repetera själv. 

  Förslag till att lägga in regler kring handikappanpassat och skyltarnas 
betydelse i projektkurser. 

 
§ 6 Genomgång av förändringar i kursplaner IBYA/IBYJ/IBYV 
          Ärendenr; U2016/614 
 Föredragande: Rebecca Little-Smith 
 
 Beslut:  
          Programledningen beslutar att gå vidare till beslutande programledningar för kurserna 
           för att meddela att pled  har gått igenom förändringarna utan några synpunkter på dessa. 
           Se bilaga; Utdrag från Lubaspp 
 
          Utbildningsplaner 2017/2018 för IBYA/IBYJ/IBYV 
          Ärendenr; U2016/613 
          Föredragande; Rebecca Little-Smith 
 § 7    Beslut:  

Programledningen beslöt fastställa utbildningsplaner med korrekturändringen att kapitel 
5 och 6 bör strykas då det inte längre är aktuellt. Uppdatering och borttagande av text har 
också gjorts i kapitel 1 (1.1, syfte) och i kapitel 2 Utbildningens huvudsakliga utformning.  
Se bilaga; Utbildningsplan 16/17 

 
§ 8  Övrigt 

             Rebecca; Öppet hus på Campus Hbg den 15 mars kl.15.00-17.30. 
 

 §9 Sammanträdet avslutades  
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

          Vid protokollet 
           Rebecca Little-Smith 

 
             
          Justeras                                                                                    Ordförande 
          Emma Dyrssen               Andreas Persson 
 


