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Programledning IDA/IEA 

 
  
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter med beslutsrätt 
Alex De Vincenzo, studentrepresentant 
Mats Lilja, biträdande programledare IEA, från och med § 6 
Christin Lindholm, programledare 
Christian Nyberg, biträdande programledare IDA 
 
Närvarande suppleant/er i ordinarie ledamots/ledamöters ställe: 
- 
 
Ledamöter utan beslutsrätt  
Ylva Oscarsson, utbildningssamordnare, protokollförare 
__________________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  
§ 2 Utseende av justeringsperson 
  
 Alex De Vincenzo 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: Det kommer att finnas en särskild antagningsomgång för utbytesstudier 

för högskoleingenjörer som ligger mellan november och mars. Möjligheter till samarbete 
med DTU samt med det globala nätverket för universitet undersöks. Även England kan bli 
aktuellt trots Brexit. Tanken är att vi kan ta emot utbytesstudenter under termin 6 där 
kursen Säkerhet samt examensarbetet ska erbjudas på engelska. 

  - Studenterna i årskurs 1 har haft tre ordinarie tentor i januari och det är ganska många som 
har två eller tre av dessa tentor efter sig. Pled kommer att föreslå LG GU att tentamen i 
EITA15 Digitala system flyttas från januari till december. Institutionen eit är positiv till en 
flytt. 

  - Programledningen går just nu en pedagogisk kurs i Blended Learning kopplad till Ing-
dagarna. 

    
 - Studievägledaren/programplaneraren informerar: 
  - Studenter som inte uppnått 18 hp på första terminen har erbjudits uppföljningssamtal. 

Statistik över uppföljning av alla tre årskurserna samt olika åtgärder för att stötta 
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studenterna finns i bilagan. 
  - Statistik över antal registrerade studenter på LTH Ingenjörshögskolan 
    
 - Studenterna informerar: 
  - Alex De Vincenzo rapporterar från pågående kurs EITF55 Säkerhet. 
  
§ 6 Genomgång av förändringar i kursplaner 2018/19 för IDA och IEA 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2017/591, bilaga § 6 
  
 Diskussion.  
  
 Beslut: Programledningen beslutar att gå vidare till beslutande programledningar för kurserna för att 

meddela att pled gått igenom förändringarna och inte har några synpunkter på dessa. Pled är 
positiv till förslaget att justera kursernas läge i åk 1 i lp 3-4. 

   
§ 7 Utbildningsplaner 2018/19 för IDA och IEA 
 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2018/142, bilaga § 7 
  
 Beslut Programledningen beslutar att fastställa utbildningsplanerna enligt förslaget. 
  
§ 8 Utbildningsprogrammens kvalitetsarbete  
  
 Diskussion om hur studentkåren och studentrepresentanterna kan ingå i arbetet. 
  
§ 9 Övrigt 
  
 Inget togs upp under punkten. 
  
§ 10 Sammanträdet avslutades 
  
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
  
 Vid protokollet 

 
 

 Ylva Oscarsson 
  
 Justeras 

 
 

 Christin Lindholm Alex De Vincenzo 
 


