
Samtliga förslag inskickade tom 5/2 samt förslag från PPG. Kompletta förslag återfinns på nämndsidan, https://www.lith.liu.se/presentation/namnder/ef/protokoll/april-2018?l=sv 
Svar från programnämnden Elektroteknik, fysik och matematik

DM = Data- och medieteknik
EF = Elektroteknik, fysik och matematik 
IL = Industriell ekonomi och logistik 
KB = Kemi, biologi och bioteknik
MD = Maskinteknik och design 

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Kommentarer från 
arbetsgrupp/PPG

Svar från PN EF Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 
ersätter

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör IDA IDA
Tea Nygren TDIU14 Introduktion till examensarbete, 

institutionsbyte till ISY
PPG DI/EL 
(Tea 
Nygren)

(IDA)
ISY

Tomas Svensson 
och Ahmed 
Rezine

DM
(EF)

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL

Kursen TDIU14 bytte redan 2018 
examinator och ska därmed byta 
institution.

Kursen TDIU14 bytte redan 2018 examinator och ska därmed byta 
institution.

Ok/klart i Bilda Nej

Torun Berlind Omarbetning av kurs i programmering 
för Y, MED och Mat, TDDC74 
Programmering - abstraktion och 
modellering.

PPG1 
(Torun 
Berlind)

IDA N/A EF Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Kandidatprogram 
Matematik - Mat

Den första programmeringskursen på Y 
och MED är i behov av utveckling.

Den första programmeringskursen på Y, Mat och MED (TDDC74 
Programmering - abstraktion och modellering) är i behov av 
utveckling. Byte av programmeringsspråket SCHEME.

Byte av programmerings-språk 
tll Python,
Arbete pågår. Kurskod 
TDDCxx80 (ej uppdaterad).

Diskussion pågår.
Engelsk kursplan och IUAE-
matris saknas!

Nej

Tea Nygren Datortenta i TDIU16 IDA IDA Ola Leifler DM
(EF)

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL
Kandidatprogram 
Innovativ programmering - 
IP

Byta ut TEN1 mot DAT1 Detalj: Vi vill ha dator som hjälpmedel vid tentan i TDIU16, därför 
vill vi också byta ut examinationsmomentet TEN1 mot DAT1 för att 
framhäva att dator kommer att finnas som hjälpmedel. I övrigt 
kommer tentaupplägget att vara som i dagsläget. (Från Filip 
Strömbäck och Klas Arvidsson)

Ok
Följer ägande nämnds beslut.

Nej

Peter Dalenius Förlängd tentatid på TDDC17 Artificiell 
intelligens

IDA IDA Peter Dalenius DM
(EF)
(IL)

6MICS, 6MDAV
Civilingenjör Datateknik - 
D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

 

Tentamenslängden föreslås utökas från 
4 till 5 timmar

Tentamenslängden föreslås utökas från 4 till 5 timmar. Studenterna 
har påpekat, och vi håller med, att det är rätt mycket stoff som 
täcks in i denna översiktliga introduktionskurs och att det därför 
skulle vara bra med längre tentatid.

Avslås. Det är en stor kostnad 
att utöka tentamenstiden. 
Justera istället tentamen.

Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 

Samtliga förslag som berör IEI IEI
Torun Berlind Lägga till kursen TKMJ24 Miljöteknik 

som alternativobligatorium på MFYS
PPG 
(Torun 
Berlind)

IEI N/A EF Fysik o nanovetenskap
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Lägga till kursen TKMJ24 Miljöteknik 
som alternativobligatorium till TFYA85 
Alternativa energikällor och deras 
tillämpningar på MFYS

Se under kort sammanfattning Förslag: TGTU01 Teknik o etik 
2vt1 bl 1 samt TKMJ24 1ht2 
bl3 för ytterligare alternativ för 
studenterna. Det blir 3 o/v-
kurser. 
/Klart i Bida

Nej

Torun Berlind Införande av moment med hållbar 
utveckling på programmet MMAT

PPG IEI N/A EF
(MD)

Matematik
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Införande av moment med hållbar 
utveckling i någon/några kurs(er) på 
programmet MMAT

Det saknas hållbar utveckling på programmet MMAT. Detta 
planeras att införas, antingen i form av integration i befintlig kurs, 
alternativt i form av "ny" kurs i programplanen, förslagsvis TKMJ24 
Miljöteknik.

Förslag: TAOP61 blir 
tillsammans med TKMJ24 3ht2 
block 3 alternativobligatorium. 
Det blir 2 o/v-kurser.  
/ Klart i Bilda

Nej



Peter Schmidt Förslaget är att ändra 
examinationsformen i kursen TMMS07 

IEI IEI Peter Schmidt MD
(EF)
(KB)

MEC, BME
Civilingenjör Design och 
produktutveckling - DPU
Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM
Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Maskinteknik 
- M
Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Förslaget är att ändra 
examinationsformen i kursen TMMS07 
Biomekanik

Bakgrund:
TMMS07 Biomekanik examineras med obligatoriska 
inlämningsuppgifter som skall lösas och rapporteras individuellt av 
studenterna. Under de senaste tre-fyra åren har antalet studenter 
som misstänks bryta mot denna regel ökat markant. Trots tydliga 
skrivningar i kursinformationen och upprepade påminnelser under 
kursens gång verkar inte budskapet att samarbete är 
otillåtet att nå fram till vissa grupper av studenter. Omfattningen 
av studenternas samarbete har nått en nivå där den individuella 
prestationsbedömningen kan ifrågasättas. Dessutom blir 
förutsättningarna inte lika vid examinationen utan de studenter 
som följer reglerna får en avsevärd nackdel. Att rapportera 
samtliga fall till disciplinnämnden är inte realistiskt med tanke på 
det extraarbete det skulle medföra för organisationen.
Det utbredda problemet med misstänkt samarbete måste åtgärdas 
och den individuella prestationsbedömningen säkerställas. Ett sätt 
att åstadkomma detta är att införa en skriftlig tentamen i 
kombination med inlämningsuppgifter.  
Förslag till åtgärd:
Att ändra examinationsformen till att inkludera två moment: en 
obligatorisk skriftlig tentamen (3hp) och obligatorisk 
inlämningsuppgifter (3hp). Båda momenten betygssätts med skalan 
U, 3, 4, 5. 

Jonas Stålhand

Ok, följer ägande nämnds 
beslut

EF-nämnden noterar att det 
saknas information om hur 
examinationsmomenten viktas i 
slutbetyget!

Nej  

Helene 
Lidestam

TPPE29 IEI IEI Helene 
Lidestam

IL
(EF)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
MMAT
Y/Yi

Förändring examoment Examinator önskar ändra examinationsform från skriftligt tenta, 
TEN, till en datortentamen, DAT. Examinationen blir enklare och 
går i linje med rektors policy om elektronisk examination. 
Förändringen önskar redan från 2018 under förutsättning att 
tillräckliga resurser tillhandahålls av Linköpings universitet.

IL har sagt ja 

Följer ägande nämnds beslut

Nej  

Helene 
Lidestam

TPPE74 IEI IEI Helene 
Lidestam

IL
(EF)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
MMAT
DPU
M
IND
MEC

Ändring kursmål Förändringen gäller kursmål. Examinatorn önskar följande kursmål 
för kursen TPPE74: 
Efter fullgjord kurs skall studenten: 
• kunna designa och utveckla produktionsverksamhet med statiska 
analysmodeller.
• kunna designa och utveckla produktionsverksamhet med 
dynamiska analysmodeller.
• förstå orsak- och verkansamband inom produktionsverksamhet 
mellan storheter som t ex takt, lager och tid.
• kunna välja lämplig planeringsansats inom 
produktionsverksamhet.
• kunna använda samtida utvecklingsansatser inom 
produktionsverksamhet.

IL: Införs redan 2018, VA-
beslut

Följer ägande nämnds beslut

Nej

Helene 
Lidestam

TPPE16 IEI IEI Helene 
Lidestam

IL
(EF)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
MMAT
DPU
M

Förändring examoment Examinator önskar ändra examinationsmoment, från MUN, 2 hp, 
(U, 3, 4, 5) till KTR, 2 hp, (U, 3, 4, 5). Kursen har vuxit i studentantal 
och detta har medfört att examinatorn blir låst lång tid för 
examinationen, vilket i sin tur innebär att det kalendertidsmässigt 
är långt avstånd mellan första och sista tentanden. Denna ojämvikt 
kan leda till en tvetydig rättsäkerhet i examinationen. Förändringen 
önskar vi införa redan hösten 2018.

IL: Införs redan 2018, VA-
beslut

Följer ägande nämnds beslut

Nej  

Peter Schmidt Byte av block i TMMS30  
Flerkroppsmekanik och robotik

IEI IEI Peter Schmidt MD
(EF)

AER
Civilingenjör Maskinteknik 
- M
Högskoleingenjör 
Maskinteknik - Mi
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Byte av block i TMMS30  
Flerkroppsmekanik och robotik

Kursen TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik ligger för 
närvarande i block 3, vt1. Den är inriktningskurs för MMM-
Flygteknik, MMM-Mekatronik, MMM-Tillämpad mekanik samt AER. 
Eftersom flera studenter meddelat att de inte kan läsa kursen p.g.a. 
blockkrock, och att det i aktuell period inte finns någon 
inriktningskurs i block 1 för dessa inriktningar, föreslår vi att 
TMMS30 flyttas till block 1.

Kursen är valbar för MEC, men den står inte med som 
inriktningskurs för någon inriktning. Vi föreslår att, precis som på 
M, kursen blir inriktningskurs för inriktningarna Mekatronik och 
Tillämpad mekanik.

Byter från block 3 till 1
Följer ägande nämnds beslut

Nej

TMME50 Flygmekanik/ TMME55 
Flygmekanik Y

IEI MD
EF

Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Civilingenjör Maskinteknik 
- M

Sammanslagning av kurserna TMME50 
(7 ht2 bl2) och TMME55 (8vt1 bl1)

Sammanslagning av kurserna. Gissar att MD planerar att ha 
TMME50 kvar (ht2 bl 2). Det är 
ok för oss, även om den 
hamnar i T9. /klart i Bilda
Dubbleklassad!

Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör IFM IFM



Wei-Xin Ni Prerequisite change for the course 
Optoelectronics (TFYA38)

IFM IFM Yes EF Course prerequisite To make a proper and resonable 
prerequisite that is needed for the 
course TFYA38

In the course syllabus of Optoelectronics (TFYA38), study of 
Semiconductor Technology (TFYA39) is considered as a 
prerequisite. This requirement was historically made for Y-
students, as in the earlier years TFYA38 was the fifth year course 
while TFYA39 was the fourth year course in the curriculum of some 
Y-profiles.
 
This is not the case nowadays in many programs. Both TFYA38 and 
TFYA39 are classified as technical elective courses for students to 
free choose, however, the time sequence of the course 
arrangement has caused some confusion. For example, TFYA 38 is 
the first year elective course for MSN students, while TFYA39 turns 
to be the 2nd year elective course. It thus becomes stranger as if 
we place a later course as a prerequisite. In fact, those two courses 
are running with an equal level, just for different topics. Therefore, 
we'd clarify this error by proposing a change of the prerequisite to 
the course Optoelectronics (TFYA38)

Old writing:  
Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen 
ges inom, se 'För:' ovan)
Halvledarteknik och/eller nanoteknologi

Prerequisites: (valid for students admitted to programmes within 
which the course is offered) 
Semiconductor technology and/or Nanotechnology

Ok.
Grundläggande kunskaper i 
modern fysik och/eller 
nanoteknlogi. /Klart i Bilda

A more precise explanation of 
"basic knowledge 
in.../grundläggande kunskaper 
i…" would be desired!

Nej

PPG TFYA30 supramolekylär kemi önskas 
göras valbar

PPG1 IFM EF
(KB)

Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED

Förslag från studenter att göra kursen valbar på materialprofilen Avvaktar svar från 
profilansvarig!

Avvaktar svar från 
profilansvarig!

Nej

Wei-Xin Ni Name change for the "Master Program 
in Materials Science and 
Nanotechnology"

IFM IFM Yes EF Master Program in 
Materials Science and 
Nanotechnology
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Propose a change of the program name 
to "Advanced Materials and 
Nanotechnology (AMN)"

In 2016/2017, the curriculum of the master program in Materials 
Science and Nanotechnology (MSN) was reformed, in order to 
match with some requirements that arose from targeted partner 
universities.  The focus was to form a program that carries out 
engineering education for young people in materials science in 
order to e.g. meet with challenges in sustainable developments. 
Lately, we have received comments from recruitment agents that 
the program name is not in line with that purpose and in many 
countries, e.g., China, the students would consider it as a natural 
science education program, leading to a reduced application 
interest.
Therefore, we would like to emphasize our aim by proposing a 
change of the program's name, to "Advanced Materials and 
Nanotechnology " (AMN). In addition, some sentences in the 
program website should also be modified, in order to highlight the 
goal and features of this specific program.
There are some other advantages from such a name change. (1) In 
recent years, within a Strategic Area Grant provided by the Swedish 
Government, IFM, ITN and IEI has successfully and fruitfully 
established an International Interdisciplinary Laboratory for 
Advanced Functional Materials (AFM). The new name of the master 
program would be directly in line with these R&D activities. This 
connection will provide good opportunities for thesis projects, as 
well as offer good routes to jobs within the nanotechnology sector 
before or after PhD education. These are important factors for the 
student recruitment, as many prospective students would consider 
these possibilities when planning their future career. (2) The name 
change would also clarify the differences between this program 
and the master program in Physics and Nanoscience (MFYS)  the 

Nej, inte i nuläget.
När det finns ett avtal kan vi 
återuppta frågan.

Nej

Rickard 
Armiento

Fortsättning av arbete med 
programprofil på Y: Teknisk fysik – teori, 
modellering och datorberäkningar 
(TMD)

IFM IFM Magnus 
Johansson, IFM

EF Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Fortsatta justeringar i omformningen 
av profil TMV till TMD i linje med förra 
årets förslag.

Bilaga skickad till programnamnder.lith@liu.se.
TDDE01 Maskininlärning i HT2 blir valbar profilkurs.
Alternativt t läsa TDDE31
Big Data Analytics i VT2.
TFYY54 Nanofysik tas bort som valbar
TFYA71 Kosmologi och TFYA36 under VT1 flyttas till block 1
för att undvika en onödig kollision med TFYA21 Materialvetenskap

Vi kan inte lägga till kurser 
ht2018.  Däremot kan vi lägga 
in TDDE31 som valbar i vt19 
samt TDDE01 ht19. Blockbyte 
kan troligen genomföras, men 
det måste framgå tydligt (för 
studenter på MSN o MFYS) att 
det inte innebär några 
schemakrockar. Nanofysik tas 
bort och TSBK07 får vara kvar 
enligt önskemål
Motförslag angående TDDE31, 
se kolumnen till höger
/blockbyte klart, TFYA43 och 
TSBK07 klart, Tbmi26 klart, 
TDDE01 klart

Vi föreslår som alternativ till 
TDDE31 kursen TBMI26 
Neuronnät och lärande. TDDE31 
är ett sämre alternativ eftersom 
det handlar om hur man 
hanterar stora mängder data o 
förutsättningarna för det skiljer 
sig åt om man har förkunskaper i 
databaser eller inte. Detsamma 
gäller maskininlärning, i TDDE31 
modifieras vanliga 
maskininlärnings-modeller till 
att hantera stora datamängder. 
Våra studenter saknar denna 
kunskap helt.
(Ska de 2 kurserna vara valbara 
eller o/v?)

Nej

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737886.1518788627!/armiento_fortsattning_av_arbete_med_programprofil_tmd_2018-01-05.pdf


Torun Berlind Blockbyte på TFYA12 PPG1 IFM N/A EF Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Kandidatprogram Fysik 
och nanovetenskap - FyN

TFYA12 byter  till block 4 För att undvika schema- och tentamenskrock mellan kurserna 
TFYA12 termodynamik och statistisk mekanik och TATA45 Komplex 
analys som ligger i termin 5 respektive termin 3 byter TFYA12 till 
block 4. Detta för att många studenter som inte klarat TATA45 
verkar följa båda kurserna under termin 5.

Blir krock för FyN mellan 
TFYA12 och THEN18 (v) , men 
ändå Ok då ingen valt kursen 
senaste 6 åren/ klart i Bilda

Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör IKK IKK
Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 

som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör IMH IMH
 Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 

som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör IMH IMT
Torun Berlind Byte av språk på TBMT18 PPG1 IMT N/A EF Civilingenjör Medicinsk 

teknik - MED
BME

Byte av språk Eftersom det är lite problem med att labhandledningar är på 
svenska och labassistenter endast talar engelska är förslaget att 
kursen ges på engelska. Som en bonus öppnas kursen upp för 
inresande studenter

Efter diskussion med 
examinator, finns viss 
tveksamhet från studenthåll. 
Förslag att istället förtydliga 
för labassistenter

Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör ISY ISY
PPG TSRT04 Introduktionskurs i Matlab PPG ISY Klas Nordberg EF

(DM)
(KB)

Y, Yi, FyN, IT, D, U, MED, 
DI, I, Ii, 

Byte av språk från svenska till sv/eng Bra om vi kan göra kursen tillgänglig för inresande studenter även 
på våren då det finns begränsat med kurser på engelska.

Ok/ändrat i Bilda Nej

Klas Nordberg Ändring i Signal-och 
bildbehandlingsprofilen på Y/Yi

ISY ISY Klas Nordberg EF Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Kursen Signalteori ändras från 
obligatorisk till valbar

D-PPG har sett över sina profiler och konstaterar att mycket få D/IT-
studenter läser SBB-profilen.  Orsaken till det är sannolikt att inga D-
studenter har förkunskaper som gör det möjlighet att läsa kursen i 
Signalteori, som är obligatorisk i profilens första läsperiod.  Ett 
förslag har lämnats till DM-nämnden om att ändra Signalteori från 
obligatorisk till valbar från 2019

Kursen Signalteori är främst ett stöd till kursen i Bild- och 
ljudkodning, och då är det bara vissa begrepp och inte hela kursen 
som kommer till användning.  Efter att ha diskuterat frågan med 
kursansvarig för Bild- och ljudkodningskursen så tror vi inte att det 
ställer till stora problem om Signalteori ändras från obligatorisk till 
valbar.

Att minska antalet obligatoriska kurser i profilen gör den dessutom 
sannolikt mer attraktiv, och för att vidare göra den mer lik SSB-D så 
lämnas följande förslag:

* Kursen i Signalteori ändras från obligatorisk till valbar i SBB på 
Y/Yi.

Förslag att låta den fortsätta 
vara obligatorisk.

Ja

Klas Nordberg Ny kurs på I-system ISY ISY Klas Nordberg IL
(EF)
(DM)
(MD)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

En ny obligatorisk kurs inför på I-
system i VT1, termin 6.  Den 
introducerar enkla system för 
hantering av bilder och integrering av 
hård- och mjukvarusystem.

Jag försökte lägga in en ny kurs i Bilda: TSBB18xx, men tror inte att 
det lyckades som jag hade tänkt mig.  Jag skickar preliminär 
kursplan och IUAE-matris till angiven mail-adress, märkt med 
TSBB18.

         

Ej intressant för våra 
studenter.

 En notering: Är det verkligen en 
A-kurs?

Ja PROJ, 6 hp (U Nej VT1 Inte samma    Svenska

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.738647.1520000116!/TSBB18_bilaga_projektkurs_Klas%20Nordberg.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.738647.1520000116!/TSBB18_bilaga_projektkurs_Klas%20Nordberg.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.738647.1520000116!/TSBB18_bilaga_projektkurs_Klas%20Nordberg.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.738647.1520000116!/TSBB18_bilaga_projektkurs_Klas%20Nordberg.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.738647.1520000116!/TSBB18_bilaga_projektkurs_Klas%20Nordberg.pdf


Håkan 
Johansson

Ny kurs i Signalbehandling för 
kommunikation

ISY ISY Klas Nordberg EF
(DM)
(IL)

CSY, ELE
Civilingenjör Datateknik - 
D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Kursen behandlar 
signalbehandlingstekniker (såsom 
synkronisering) som behövs för att få 
praktiska sändare och mottagare att 
fungera i digitala 
kommunikationssystem. Kursen 
inriktar sig på praktiska 
implementeringsaspekter och 
kompletterar Kommunikationssystems 
nuvarande kurser som fokuserar på 
grundläggande signal- och 
kommunikationsteori. Examinationen 
kommer att ske i form av 
datorlaborationer, där varje laboration 
är tänkt att examinera momenten på 
motsvarande föreläsning.

En längre bilaga har mailats till programnamnder.lith@liu.se.
 Kurskod är TSKSXX16 i Bilda.

Ok
Kan enligt förslag ligga vt2 
block 1 (termin 2 resp 8) 
Kurstillfällen inlagda för CSY, 
ELE, Y, Yi, D, IT, I, Ii. 

(Rödmarkerade program ovan 
är ej inlagda ännu)

Ska det bara vara ett 
examinationsmoment i den nya 
kursen? (I kursplanen finns även 
TEN1 med graderade betyg 
inlagd, men utan poäng)
Tillgänglig för utbytesstudenter?

Ja LAB 6HP (U,G Nej VT2 1 Svenska/enJa

Håkan 
Johansson

TSKS02 Telekommunikation föreslås 
utgå

ISY ISY Klas Nordberg EF
(DM)

Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL

Kurs som utgår: För att ge plats åt den 
nya kursen föreslås TSKS02 
Telekommunikation utgå. Den 
studentgrupp från EL som läst TSKS02 
är baserat på senaste årens historik 
liten (en handfull). Denna 
studentgrupp skulle med fördel kunna 
läsa TSKS10, som dock ligger 
ogynnsamt i periodplaceringen (VT2). 
En möjlighet är att byta plats på 
TSRT12 (nu VT1) och TSKS10 (nu VT2), 
vilket skulle lösa problemet. Dock är 
TSKS10 på 4 HP medan TSRT12 är på 6 
HP. En ytterligare möjlighet för EL-
studenterna i fråga är att läsa TSKS01 
som går i HT1-HT2. Denna kurs (på A-
nivå) är mer krävande, men vår 
erfarenhet är att EL-studenterna som 
intresserar sig för kommunikation har 
den bakgrund som behövs.

se förslag på ny kurs TSKSXX16 TSKS10 är inget lämpligt 
alternativ. Det är många 
program som läser TSKS10 och 
TSRT12 så det är svårt att flytta 
dem. Alternativ att lägga in 
TSKS01 istället, med lite 
blockbyten. (TSIU03 block 4-
>1) problem med blockkrock 
med programmeringsprojektet 
för DI då 

avvaktar PPG för vidare 
diskussion

vi avvaktar beslut tills det är bestämt med block placering för omgjorda progprojektet. Sedan                       

Tea Nygren TSEI11 Kretsteori, byte till block 3 ISY ISY N/A EF
(DM)

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL

TSEI11 Kretsteori, byte till block 3 för 
att förbättra för 6IDAT/Inbyggda 
system

TSEI11 Kretsteori, byte till block 3 för att förbättra för 6IDAT 
profilen Inbyggda system

ok 
Klart i Blda

Nej

Erik Frisk Kursförslag: Maskininlärning, planering 
och reglering för autonoma farkoster, 6 
ECTS poäng

ISY ISY Johan Löfberg EF
(DM)
(MD)
(IL)

Civilingenjör Datateknik - 
D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör Maskinteknik 
- M
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Förslag till ny kurs på temat 
autonoma farkoster med preliminär 
titel ''Maskininlärning, planering och 
reglering för autonoma farkoster''.

TSFS0012
Notera: Detta är en kort introduktion till
förslaget. Förslaget beskrivs i sin helhet i bilaga (PDF) som skickats
in till programnämnden via epost./ Finns nu som bilaga på 
nämndsidan/TB

Bakgrunden till att avdelningen för Fordonssystem föreslår kursen 
är
det stora intresset både inom akademin och industrin för 
områdena
autonoma farkoster och artificiell intelligens (AI), med 
tillämpningar
exempelvis inom självkörande bilar och lastbilar samt flygande
obemannade drönare. Detta manifesterades inte minst nyligen 
genom de
långsiktiga forskningsanslagen inom det nationella
forskningsinitiativet Wallenberg Autonomous Systems and 
Software
Program (WASP), där Linköping är värduniversitet och 
forskningsfokus
är på autonoma system och mjukvara samt AI. Bakgrunden till 
WASP är att det finns ett långsiktigt behov av kompetens inom 
området och det vore därför strategiskt om universitetet har en 
kurs inom autonoma farkoster, med fokus på lärande, planering 
och reglering och dess interaktion genom ett systemtekniskt 
synsätt. Kursen skulle medföra att forskningen inom WASP 
relaterat till autonoma farkoster och lärande kan tillgängliggöras 
för civilingenjörsstudenter och samverkan mellan forskarna inom 
WASP h t d t  å  D  fö l  k  b h dl  

Ok
Kommer att ligga i
9Ht1 block 1 för Y/Yi
D, IT, I/Ii och 7ht1 M.
D, IT, M, Y och Yi inlagt.
Återstår I, Ii /TB

Nämnden är positiv till  kursen, 
men noterar att lärandemålen är 
högt ställda. Det är många och 
komplexa mål i relation till 
förkunskaperna. Är det rimligt 
att kunna nå dessa mål på 6 hp? 
Föreläsningarna verkar vara 
tänkta att introducera 
tekniker/algoritmer/modeller. 
Räcker de föreslagna  momenten 
i kursen för att studenterna 
baserat på dessa ska kunna 
skapa den fördjupade 
förståelsen?  Mao, stämmer 
lärandemål och 
lärandeaktiviteter överens?
Lärandemålen ska skrivas på 
verbform. Examinations-
momenten ser ofullständiga ut!? 
Kurslitteratur ska läggas in på 
rätt ställe.  Nämnden undrar 
också över namnet: speglar 
ordningen på de ingående orden 
kursens fokus samt går det att 
hitta ett kortare kursnamn.

Ja Inlämningsu
ppgifter, 
6hp, (U, 3, 4, 
5) 
Projektet 
examineras 
via 
inlämningsu
ppgifter och 
ett 
avslutande 
projekt.  
Detaljer runt 
examination 
finns i 
bilaga.

Ja Flygmekan             HT1 Block 1 elle  Svenska/enJa

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737885.1518788626!/SPforComm_f%C3%B6rslag%20H%C3%A5kan%20Johansson_180205.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737885.1518788626!/SPforComm_f%C3%B6rslag%20H%C3%A5kan%20Johansson_180205.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737884.1518788627!/TSFS0012_proposal.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737884.1518788627!/TSFS0012_proposal.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737884.1518788627!/TSFS0012_proposal.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.737884.1518788627!/TSFS0012_proposal.pdf


Johan Löfberg TSRT14 Justering förkunskapskrav ISY ISY Johan Löfberg EF
(DM)
(IL)

Civilingenjör Datateknik - 
D
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Ändring av förkunskapskrav till 
"Grundläggande kännedom om 
statistik, signaler och system"

För att inte skrämma bort studenter som inte läst digital 
signalbehandling eller signalteori, så mjukar vi upp 
förkunskapskraven. Vi har sett praktiskt att det fungerar att läsa 
kursen så länge som man har grundläggande förståelse för signaler 
och system samt statistik. Med detta hoppas vi kunna få in mer 
studenter från främst D där en ny profil föreslås med sensorfusion 
som profilkurs (och sålunda föranleder en justering av dessa 
förkunskapskrav). Vi ser dock att kursen kan vara högst relevant för 
studenter från andra program också, t.ex mekatronikstudenter på 
M

Nämnden är positiv, men önskar 
ett förtydligande av vad 
"grundläggande kännedom" 
innebär!

Nej

Johan Löfberg TSRT14 Justering språk ISY ISY Johan Löfberg EF
(DM)
(IL)

Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Ändring till sv/en För att möjliggöra engelska vid behov (ej svensktalande student 
och/eller lärare) så vill vi justera kursspråk till svenska/engelska

Ok/klart i Bilda Nej

Klas Nordberg TSBB15 Mindre justeringar i kursplanen  ISY Klas Nordberg EF Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Ett antal mindre justeringar i 
kursplanen

Önskemål om ändringar av Kursplan i Bilda för TSBB15 
Datorseende
Requests for changes of Syllabus in Bilda for TSBB15 Computer 
Vision

1. Examination (sv)
”Skriftlig tentamen ()” -> ”Skriftlig tentamen”

2. Subject Area (en):
”Electronics” -> ”Elektroteknik”
Ämnesområde (sv):
”Elektronik” -> ”Elektroteknik”

3. Under ”Intended learning outcomes”
”triangulation from stereo images” -> ”structure from motion
estimation”

4. Under ”Intended learning outcomes”
”detection of several image features, matching of image features” -
>
”detection and matching of local image features”

Klart i Bilda (utom elektronik 
under ämnesområde som inte 
går att ändra)

Nej

Klas Nordberg Förslag på ändringar i Masterprogammet 
Communication Systems

ISY ISY Klas Nordberg EF Communication Systems
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

En ny kurs blir obligatorisk och en kurs 
stryks ur masterprogrammet

Förslag på ändringar i Masterprogammet Communication Systems

Bakgrund: I november 2017 hölls ett möte med studenterna som 
går Masterprogrammet i Communication Systems, eller 
Kommunikationsprofilen för Y/Yi/D/IT, för att få återkoppling på 
kursutbudet. Studenterna har i flera års tid efterfrågat en kurs 
kring implementation av kommunikationssystem (och andra 
signalbehandlande system) som tar upp praktiska aspekter såsom 
synkronisering – något som studenterna stöter på i CDIO-kursen. 
Avdelningen för Kommunikationssystem föreslår en ny kurs 
”Signalbehandling för kommunikation” som tillgodoser detta 
behov. Ifall denna kurs införs som föreslaget så bör innehållet i 
Masterprogrammet Communication Systems uppdateras enligt 
nedanstående förslag.
Utöver detta ansåg studenterna att det finns väsentligt överlapp 
mellan kurserna TSBK08 Datakompression och TSBK02 Bild- och 
ljudkodning som båda är obligatoriska i programmet. Denna 
återkoppling har väglett förslaget för periodsplaceringen av den 
nya kursen ”Signalbehandling för kommunikation”.
Förslag på ändringar:
1. Den föreslagna nya kursen ”Signalbehandling för 
kommunikation” blir obligatorisk i Masterprogrammet 
Communication Systems.
2. Kursen TSBK02 Bild- och ljudkodning stryks hur 
Masterprogrammet för att ge plats för den nya kursen samt minska 
överlapp mellan kurserna som är obligatoriska i programmet.

Ok
TSBK02 borttagen ur PP för 
CSY och den nya kursen 
TSKSxx16 inlagd vt2 block 
1/klart i BIlda

Ja    



Klas Nordberg Förslag på ändringar i 
Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT

ISY ISY Klas Nordberg EF
(DM)

Civilingenjör Datateknik - 
D
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

En ny kurs blir valbar i profilen och en 
kurs stryks

Förslag på ändringar i Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT

Bakgrund: Den profilansvarige håller årligen ett möte med 
studenterna som läser Kommunikationsprofilen för att få 
återkoppling på kursutbudet. Studenterna har i flera års tid 
efterfrågat en kurs kring implementation av 
kommunikationssystem (och andra signalbehandlande system) som 
tar upp praktiska aspekter såsom synkronisering – något som 
studenterna stöter på i CDIO-kursen. Avdelningen för 
Kommunikationssystem föreslår en ny kurs ”Signalbehandling för 
kommunikation” som tillgodoser detta behov. Ifall denna kurs 
införs som föreslaget så bör innehållet i Kommunikationsprofilen 
(för Y, Yi, D & IT) uppdateras enligt nedanstående förslag.

Utöver detta ansåg studenterna att det finns väsentligt överlapp 
mellan kurserna TSBK08 Datakompression och TSBK02 Bild- och 
ljudkodning som båda ingår i profilen. Denna återkoppling har 
väglett förslaget för periodsplaceringen av den nya kursen 
”Signalbehandling för kommunikation”.

Förslag på ändringar:
1. Den föreslagna nya kursen ”Signalbehandling för 
kommunikation” blir valbar i Kommunikationsprofilen (för Y, Yi, D 
& IT).
2. Kursen TSBK02 Bild- och ljudkodning stryks hur profilen, för att 
ge plats för den nya kursen samt minska överlapp mellan kurserna 
som ingår i profilen.

Ok
Men är det verkligen överlapp?

Nämnden föreslår att TSBK02 får 
ligga kvar som valbar i profilerna 
på Y, D och IT.

Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

ä  

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör ITN ITN
Camilla Forsell TNG033 ITN ITN Camilla Forsell DM

(EF)
(IL)

Civilingenjör Medieteknik - 
MT
Civilingenjör 
Elektronikdesign - ED
Civilingenjör 
Kommunikation, transport 
och samhälle - KTS

Ändring av examination i TNG033. det 
innebär att frivilliga uppgifter (duggor) 
tas bort. Förslaget är diskuterat i 
medietekniks programplanegrupp. 

TNG033 
Examination:
DAT1 Datortentamen (U,3,4,5) 3 hp
LAB1 Obligatorisk laborationskurs (U,G) 3 hp

Nedanstående ska tas bort från examinationen.
UPG2 Frivillig uppgift (U,G) 0 hp
 Datortentan innehåller tre delar. Godkänt på del 1 ger betyg 3. 
Den frivilliga uppgiften består av två duggor. Godkänt på samtliga 
duggor tillgodoräknas till den del av datortentan som ger betyg 3. 
För högre betyg måste således övriga delar på datortentan 
genomföras med godkänt resultat.
 


Följer DM-nämndens beslut Nej

Torun Berlind Förslag att lägga in TNE103 o TNE104, 
Organisk elektronik 1 och 2, som valbara 
kurser på materialprofilen på MED

PPG1 
(Torun 
Berlind)

ITN N/A EF Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED

Kurserna passar väl in i den 
medicintekniska materialprofilen på 
MED

Lägg in som valbara kurser i PP för MEDmat inväntar svar från 
profilansvarig!

inväntar svar från profilansvarig! Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör MAI MAI
Lars 
Alexandersson

TATA78 Komplex analys fk MAI MAI Jesper Thorén Byte av språk från svenska till sv/eng
Anledningen är primärt att vi har några SIDA-doktorander som ev.
 är intresserade av att följa kursen vt 2019. Kursboken är redan på 
engelska, och inlämningsuppgifterna och de (få) avsnitt i det 
svenskspråkiga kompendiet som ingår i TATA78 kan kursansvarig 
(Lars Alexandersson) översätta till engelska.

Ok/klart i Bilda Nej

Nils-Hassan 
Quttineh

Byte kurslitteratur TANA31 MAI MAI Nils-Hassan Qutt EF Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Masterprogram 
Matematik - MMat
Civilingenjör Maskinteknik 

Byte av kurslitteratur Vi vill byta kurslitteratur på TANA31 då den förra var väl svår för 
studenterna. Ny kursbok: Randall J. LeVeque, Finite difference 
methods for ordinary and partial differential equations, Siam ISBN: 
978-0-898716-29-0

Ok/klart i Bilda Nej



Kia (christina) 
Ölvander

Ny kurs ersätter TAMS38 PKB MAI Karin Enander KB
(EF)

Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Masterprogrammet i 
Matematik - MMAT

TB/KBcv ny kurs obligatorisk för alla, 
7Ht2 block 3.

Arbetsnamn TAMSxx ”Tillämpad biostatistik I". Meddela även EF-
nämnden så Y/Yi/MMAT också läser TAMS38 (men som valbar).

Följer KB-nämndens beslut. Ja Återkommer Ja TAMS38 HT2 3 Svenska/enJa

Ingegerd 
Skoglund

Ändring för TADI02 MAI MAI Nils-Hassan 
Quttineh

EF
(DM)
(MD)

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL
Högskoleingenjör 
Maskinteknik - Mi

TADI02 läggs ner, TANA21 kan väljas 
istället.

TADI02 har varit inställd, pga för få anmälda studenter, i flera år. I 
samma läsperiod ges TANA21 som är i stort sett samma kurs. Vi 
föreslår att TADI02 läggs ner och studenterna istället ges möjlighet 
att välja TANA21.

ok, förslag att lägga in TANA09 
som ligger ht2 bl 1 istället för 
TANA21 som krockar med flera 
kurser i bl 3 T5. DI samtycker 
till att ta bort TADI02.
/TANA09 inlagd på EL, DI och 
MI termin 5 i Bilda.

Nej

Torun Berlind Sammanslagning av TATA57 
Transformteori, 4 hp och TATA80 
Transformteori, 6 hp

PPG 
(Torun 
Berlind)

MAI N/A EF Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Kandidatprogram Fysik 
och nanovetenskap - FyN

Förslag att titta på om kurserna 
TATA57 Transformteori, 4 hp och 
TATA80 Transformteori, 6 hp kan  slås 
samman till en (lägga ned en av dem). 

I läser inte längre TATA80. Vi låter båda kurserna vara 
vilande och avvaktar till 2020

Avaktar till 2020 Nej

Kia (christina) 
Ölvander

Nedläggning TAMS38 PKB MAI Karin Enander KB
(EF)

Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB

Kursen läggs ned och ersätts av 1-2 nya 
kurser.

Se kort sammanfattning Följer KB-nämndens beslut. Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 
ersätter 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör TEMA TEM
Maria 
Eidenskog

Ny kurs till utbytesstudenter TEMA TEMA N/A DM
(IL)
(EF)
(KB)
(MD)

Utbytesstudenter Efter diskussion med Tea presenterar 
Tema förslag på en ny kurs som kan 
erbjudas till utbytesstudenter. 

Föreslagen kurs heter "TGTU2019 Ingenjörsprofessionalism i en 
svensk kontext" i BILDA. Eftersom jag inte hade behörighet att 
ändra examinationsmoment ligger en examination (UPG 3) felaktigt 
kvar. I övrigt finns all information i BILDA. Period 2, VT.

Tea har bett om tydligare 
innehåll.
Avvaktar till 2020, nytt förslag 
skickas då.

Avaktar till 2020 Ja UPG1 
Deltagande 
vid 
seminarier 
och skriftlig 
fö b d d

Nej VT2 - Engelska Ja

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som 
förslaget berör

En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget 
är en ny 
kurs

Examination
smoment

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 
ersätter 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång till 
kursen

Övriga förslag
Torun Berlind Förtydligande av förkunskapskrav för 

kandidatprojektkursen på MED
PPG1 IMT N/A EF Civilingenjör Medicinsk 

teknik - MED
Ändring i kursplanen För att förtydliga för studenterna vad som är krav för att påbörja 

kandidatprojektkursen ändras under förkunskapskrav 
från:
Grundläggande kunskaper inom fysik, matematik, elektronik, 
programmering och signalteori. Tidigare erfarenheter av 
projektmodellen LIPS eller motsvarande. Domänkunskap inom 
medicinsk teknik inklusive fördjupade kunskaper inom något 
delområde samt Anatomi och fysiologi.

till:
För tillträde till kursen, se LiTH:s generella regelverk för 
kandidatarbete inom civilingenjörsprogram i Studieinformation. 
Projektarbetet förutsätter grundläggande kunskaper inom fysik, 
matematik, elektronik, programmering, signaler och system samt 
tidigare erfarenheter av projektmodellen LIPS eller motsvarande. 
Därutöver krävs domänkunskap inom medicinsk teknik inklusive 
fördjupade kunskaper inom något delområde. Följande kurser ska 
vara slutförda: Anatomi och fysiologi, Ingenjörsprojekt, 
Programmering - abstraktion och modellering samt Medicinsk 
teknik.

Avvaktar till remiss 2020 Avaktar till 2020 Nej



PPG Ny profil på MED, TB, D Ulf Nilsson EF
KB
DM

Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB
Civilingenjör Datateknik - 
D

Införande av ny profil på några 
civilingenjörsprogram

Ny (gemensam) profil inom e-hälsa i samarbete med 
Masterprogrammet i Arbetsterapi / Folkhälsovetenskap / 
Fysioterapi / Logopedi / Medicinsk pedagogik / 
Omvårdnadsvetenskap, 120 hp på Medfak

PPG föreslår att det blir en ny 
profil (inte spår i mod) 
kursplan finns
arbete pågår med PP

Preliminär kurskod TBMTxx57 
Introduktion till e-hälsa, 6 hp 
(endast denna kurs inlagd i 
profilen)

Ja HT

Torun Berlind Förtydligande av förkunskapskrav för 
kandidatprojektkursen på ED

PPGED ITN N/A EF Civilingenjör 
Elektronikdesign - ED

Ändring i kursplanen För att förtydliga för studenterna vad som är krav för att påbörja 
kandidatprojektkursen ändras under förkunskapskrav 
från:
För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för 
kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken. 
Projektarbetet förutsätter grundläggande kunskaper i analog 
elektronik, digitalteknik, mikrodatorsystem och programmering (C 
och assembler).

till:
För tillträde till kursen se fliken Generella bestämmelser, rubrik 
Påbörjande av kandidatprojekt.
Projektarbetet förutsätter grundläggande kunskaper i analog 
elektronik, digitalteknik, mikrodatorsystem och programmering. 
Spärrkurser: Digitalteknik och konstruktion, Analog elektronik 1 
och 2 samt Mikrodatorsystem.

ok/klart i Bilda nej
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