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§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Utseende av justeringsperson

  

 Fanny Zolotarevskaia utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§ 3 Fastställande av dagordning 

  

 Dagordningen fastställes. 

  

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

  

 Protokollet läggs ad acta.

 

§ 5 Meddelanden 

  

 - Programledaren informerar: 

  - Arbetet med kvalitetsutvärderingssystemet fortgår. TLTH kommer att informera 

sektionerna om arbetet och hur dessa kan delta. 

  - Kvalitetsmedel som programledningen delar ut: Det finns ett förslag om att tillsammans 

med byggprogrammen utreda Matematisk analys. Studentrepresentanterna har möjlighet att 

inkomma med ytterligare förslag. 

  - LU:s science park Vattenhallen finns fr o m våren 2020 även på Campus Helsingborg. 

Verksamheten kommer i första hand att arbeta med programmering mot skolor och 

gymnasieskolor. 

    

 - Utbildningssamordnaren informerar: 

  - Studenter som uppnått 18 hp eller mindre på första terminen har erbjudits uppföljningssam-

tal med studieplanering. Få studenter kommer på samtalen och den workshop i studie-

strategier som erbjöds samtliga studenter i åk 1 i januari ställdes in p g a för få deltagare. 

Studentrepresentanterna tar med sig frågan för att diskutera med övriga i studierådet vad vi 

tillsammans kan göra för att fler att både gå på individuell studieplanering och på work-

shopar. 
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 - Studenterna informerar: 

   -  Synpunkter på kurser. Programledningen kommer att se över stöd till programmerings-

kursen i åk 1, förslagsvis via SI-verksamheten och Vattenhallen på Campus Hbg. Övriga 

synpunkter kommer programledarna att lyfta med berörd institution. 

   -  CEQ. Angående kurser som går över terminerna, programledarna ska undersöka möjlig-

heten att för införa en CEQ-utvärdering efter första terminen som komplement till den som 

ges efter avslutad kurs. Det är lågt deltagande på CEQ och studierådet föreslår att kurs-

ansvariga lärare vid starten av en kurs upplåter tid för studenterna att besvara CEQ från 

förra läsperiodens kurser. Programledningen kommer fram till ett samarbete mellan studie-

rådet/studenter och programledare där förslaget om att avsätta tid läggs fram som ett 

önskemål till kursansvarige lärare. Samtidigt ska lärarna också påminnas om att vid varje 

kursstart gå igenom förra årets utvärdering och vad denna eventuellt kan ha lett till för 

utveckling av kursen. 

  

§ 6 Utbildningsplaner för IDA och IEA läsåret 2020/21  

 Föredragande: Ylva Oscarsson, U 2019/575, bilaga § 6 

  

 Beslut Programledningen beslutar att fastställa utbildningsplanerna enligt förslaget. 

  

§ 7 Kursplaner 2020/2021 

 Bilaga § 7 

  

 Kort diskussion. Programledningen har inga synpunkter på kursplanerna inför 2020/2021. 

  

§ 9 Övrigt 

  

 - Det finns ett ökat intresse för att delta i CITIK (Certifiering av icke-tekniska kompetenser) bland 

årets årskurs två. 

  

§ 10 Sammanträdet avslutas 

  

 Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

  

 Vid protokollet 

 

 

 Ylva Oscarsson 

  

 Justeras 

 

 

 Christin Lindholm Fanny Zolotarevskaia 


