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Närvarande:
Ordinarie ledamöter med beslutsrätt

PL. Lise Jensen, Helena Svensson

Bitr. PL. Radhlinah Aulin

Stud.repr. Louise Piltz Vitanc

Närvarande suppleant/er i ordinarie ledamots/ledamöters stille:

Ledamöter utan beslutsrätt

Utbildningssamordnare, protokollforare. Rebecca Little-Smith

Öwiga närvarande:

Frånvarande ledamöter:

S 7 Mötets öppnande

S I Utseende av ordförande och vice ordförande frir mandatperioden'

Lise Jensen utses dll ordfürande och Helena Svensson dll vice ordfürande

Utseende av justeringsPerson

Louise piltz Vitanc urses am tillsammans med ordfürande justera dagens protokoll'se

S 10 Fastställande av dagordning

Dagordning godkand

$ 11 Föregående mötesanteckningar

Minnesanteckningar lades ad acta'

S 12 Meddelanden
programledarna och biträdande programledare informeraf:

- Byggmingel den 17 oktober.

Studenter som går i åk 3 på byggteknik med arkitektur bjöds in av Sveriges byggindustrier till

Byggmingel. Ta'nk ., -.å -irr!i.t är att det ska ge inspiration infor examensarbetet samt

möjlighet art fâ' vaffa och prata med branschen'

- Byggråd 15 oktober i Malmö'



2
Det var Biträdande programledare Radhlinah Aulin och studenten Lisa Gusravsson som går
byggteknik med arkitektur som deltog på byggrådet. Presenrarioner hölls av näringsliv och
företag. Byggrådet håller på att arbeta fram en hemsida for att underlätta für företag att
marknadsfüra sig själv med även att göra det enklare for studenter att komma i kontakt med
foretag.

Uppdraget järnvägstekniUväg och trafikteknik
Den 20 november bjöds branschen in for diskussion om uwecklingen av
järnvägsutbildningen. Diskussioner har även forts med alumner och studenter i åk 3.
Det har bildats en referensgrupp bestående av Helena Svensson, programledare für
järnvägstekniUvàg- och trafikteknik, Andreas Persson, studierektor på avd. for trafik och
väg, Carl-\Øilliam Palmqvist, postdoktor vid institutionen Teknik och samhälle für att se

över järnvägsteknik samt väg- och rafikteknik.

Utbildningssamordnare/studievägledare:
Genomgång av resultat från EtVS-enkäten. Svarsfrelcvensen var bra och även svaren Lring
utbildningarna.

Studenterna informerar:
Studiekv¿llarna under nollningen var väldigt uppskattat av srudenrerna. Den l ldecember
ska det hållas ytterligare en studiekväll dar bland annar Sveriges Ingenjörer ska gå in och
sponsra med mat.

Sl3 Förslag till programutbud för Z0Z0l2O2l
Ärendenr; U 2019/603
Föredragande; Rebecca Little-Smith

Beslut: Programledningen beslöt att fastställa programutbudet i enlighet med forslaget, se

bilaga utdrag från Lubaspp.

S14 Öwigt
Informationsmöte om kursinnehåll infor valet av de valfria kurserna till studenter i åk 3
återupptas infor hösten 2020.InformationstillFållet äger rum i sluret på oktober och hålls av
lärare.

Sammanträdet avslutades

Ordforande forklarade mötet avslutat

Vid protokollet
Rebecca Little-Smirh
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Justeras
Louise Piltz Vitanc "ÆfuLise Jensen


