
Samtliga förslag inskickade 2019 samt förslag från PPG.
Svar från programnämnden elektroteknik, fysik och matematik. Remiss går till institutionerna 190415.
Programplaner, utbildningsplaner och kursplaner finns i remissversion www.liu.se/studieinfo/internal

kursivt betyder annan ägande nämnd

röd text nedan betyder att 
svar önskas på specifik fråga 
och/eller åtgärd i Bilda önskas

Rubrik på förslaget Förslagsställare Från Berör Studierektor som har 
godkänt att förslaget 
skickas in

Ägande 
PN

Utbildning 
eller 
utbildningar 
som 
förslaget 
berör

Eventuell profil Förslaget i detalj Kommentar från 
arbetsgrupp/PPG/nämnd

Preliminärt 
svar från PN 
EF

Ny 
kurs?

Flera 
moment 
med 
U,3,4,5?

Ange hur slutbetyg 
beräknas map tex 
viktat medelvärde 
samt hur avrundning 
sker.

Ska den 
nya kursen 
ersätta en 
annan kurs?

Kurskod på 
den kurs som 
den nya 
kursen 
ersätter (och 
som därmed 
utgår)

Period 
kursen 
är tänkt 
att gå

Önskat 
block

Språk 
kursen 
ska ges 
på

Utbytes
student
er ska 
få 
tillgång 
till 
kursen

IDA IDA

Ny Y-profil "Datadriven Analys och 
Maskinintelligens"

Erik G. Larsson ISY ISY/IDA Lasse Alfredsson EF Y/Yi; Ny Y-profil, se bifogat dokument. Är det ok för IDA att TDDE01 blir 
obligatorisk i profilen?

Rek ja Nej

Utökad programplan för profilen E-hälsa på 
MED (termin 8 o 9)

Torun Berlind TFK IMT; N/A EF MED; E-hälsa Påfyllnad av programplan för termin 8 och 9 Inlagt i Bilda Rek ja Nej

Kursbetyg TDDC76 Klas Arvidsson IDA IDA Ola Leifler EF KB;MED;Y/Yi;
TB;FyN;Mat;

Förslaget avser ändring av hur slutbetyget sätts i kursen TDDC76 och har just föreslagits även för 2019 i 
förhoppning att ändringen är så pass liten att den kan införas redan till hösten.

Ändring avser texten i informationsstycket under fliken examination:

Nuvarande formulering:
"Slutbetyget för kursen bestäms av resultatet på LAB2 i kombination med UPG4. Betyg G i LAB2 ger 
betyg 3, VG i LAB2 ger betyg 4, och G i UPG4 höjer betyget från LAB2 en nivå (till 4 eller till 5)."

Föreslagen ändring:
"Slutbetyget för kursen bestäms utifrån kursmålen och hur många poäng respektive student samlat in 
under kursens gång. För betyg 3 krävs godkänt i varje obligatoriskt kursmoment. För betyg 4 krävs 
utöver kraven för betyg 3 minst 20 insamlade poäng. För betyg 5 krävs utöver kraven för betyg 3 minst 
40 insamlade poäng. Poäng ges för prestationer som går utöver kraven för godkänt enligt de krav som 
anges för respektive uppgift."

Motivationen till förändringen är att studenterna i sin återkoppling tycker det är synd att betyget till 
största delen grundas på laborationsarbetet (LAB2) och att projektarbetet får väldigt lite utrymme i 
betyget. Förändringen påverkar inte nuvarande examinationsmoment, men ger större utrymme att 

          

Ok, efter diskussion med 
examinator och kursansvarig.
Ändrat och klart i Bilda.

Rek ja Nej

IEI IEI

Samordnad examination TEIO04 & TEIO91 Thomas Magnusson IEI IEI Ja IL I/Ii; TEIO91 Project Management ges på distans för att möjliggöra för I-studenter som laser utlandstermin 
att ersätta den obligatoriska TEIO04 Projektledning. TEIO91 ges dessutom på engelska så att 
studenter på mastersprogram i Norrköping ska kunna läsa den. Förutom språket är examination och 
litteratur identisk. Examinationen har två moment en uppgift och en salstenta (TEN). Vi önskar att 
samordna dessa så att vi använder samma tentafrågor. Syftet är dels att göra tentamenshanteringen 
mer resurseffektiv och dels att säkerställa en överensstämmelse i examinationskraven mellan TEIO91 
och TEIO04. Förslaget är därmed att tentamensplanerarna ska lägga tentamen och omtentamen 
samtidigt för dessa kurser.

Distanskurs intressant för våra 
program?

Nej

Ny kurs Entreprenörskap inom eHälsa Kia (christina) Ölvande TFK IEI; Karin Enander KB D;MED;Y/Yi;TB eHälsa Kursplan tas fram för kurs 2 i profilen eHälsa inom Entreprenörskap och e-hälsa. Följer ägande nämnds 
inrättande

Rek ja Ja Nej Nej vet ej vet ej Sv/En vet ej

Byte av period TMME13 - TKMJ24 Anders Ekinge PPG-DPUIEI; N/A MD DPU; För att fördela terminsbelastningen bättre föreslås TMME13 Mekanik-dynamik ej ligga parallellt med 
TATA69 Flervariabelanalys i period 1, termin 3.
TMME13 föreslås ligga i period 2 och byter plats med TKMJ24 Miljöteknik, som istället läggs i period 1.
TMME13 är en kurs som bara DPU läser.
TKMJ24 ges med separata föreläsningar för DPU, därför finns det också en önskan att göra den mer 
DPU-anpassad.
OBS, Förändringen ska bara vara för DPU och inga andra program. (Många samläser TKMJ24)

Följer ägande nämnds beslut Nej

IFM IFM

TFYA81, TFYA82 Ändring av poängfördelning 
och eventuell sammanslagning

Per Sandström IFM IFM Magnus Boman EF MED;Y/Yi; Vi önskar ändra poängfördelningen mellan de olika modulerna i TFYA81 och 82 för att få en bättre 
balans mellan de olika delarna.  Förslaget är att tentamen blir på 2 hp istället för 1,5 hp och att LAB2 blir 
på 1 hp istället för 1,5 hp.

Nuvarande fördelning:
TEN1 	Skriftlig tentamen 	U, 3, 4, 5 	1.5 hp
LAB1 	Laborationer akustik 	U, G 	1 hp
LAB2 	Laborationer experimentell problemlösning 	U, G 	1.5 hp 

Föreslagen ändring:
TEN2 	Skriftlig tentamen 	U, 3, 4, 5 	2 hp
LAB1 	Laborationer akustik 	U, G 	1 hp
LAB3 	Laborationer experimentell problemlösning 	U, G 	1 hp 

Eftersom kurserna TFYA81 och TFYA82 är i det närmaste identiska föreslår vi också att dessa kurser slås 
samman så att alla studenter på Y, Yi och MED läser TFYA81. Det som skiljer är enbart en laboration på 4 
timmar i momentet LAB1. I TFYA81 görs en projektlaboration och i TFYA82 är den ersatt med en 
laboration i medicinskt ultraljud. Erfarenheten efter att kursen givits i några år är att laborationen i 
medicinskt ultraljud inte riktigt harmoniserar med kursen i övrigt då svårighetsgraden och 
teorriinnehållet är på högre nivå än i kursen i övrigt. MED läser om ultraljudsteknik i flera senare kurser, 
däribland TBMT56 och TSBB31. Vi bedömer därför att området medicinsk ultraljudsteknik är väl 
tillgodosett inom deras utbildning som helhet även utan denna laboration i årskurs 1.

Ultraljudslabben bör vara kvar 
för MED, så det förblir 2 
kurskoder.

Rek nej

http://www.liu.se/studieinfo/internal
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759438.1554385270!/Ny%20profil%20-%20DataScience.pdf


TFYA81, TFYA82 Ändring av poängfördelning 
och eventuell sammanslagning

Per Sandström IFM IFM Magnus Boman EF MED;Y/Yi; Vi önskar ändra poängfördelningen mellan de olika modulerna i TFYA81 och 82 för att få en bättre 
balans mellan de olika delarna.  Förslaget är att tentamen blir på 2 hp istället för 1,5 hp och att LAB2 blir 
på 1 hp istället för 1,5 hp.

Nuvarande fördelning:
TEN1 	Skriftlig tentamen 	U, 3, 4, 5 	1.5 hp
LAB1 	Laborationer akustik 	U, G 	1 hp
LAB2 	Laborationer experimentell problemlösning 	U, G 	1.5 hp 

Föreslagen ändring:
TEN2 	Skriftlig tentamen 	U, 3, 4, 5 	2 hp
LAB1 	Laborationer akustik 	U, G 	1 hp
LAB3 	Laborationer experimentell problemlösning 	U, G 	1 hp 

Eftersom kurserna TFYA81 och TFYA82 är i det närmaste identiska föreslår vi också att dessa kurser slås 
samman så att alla studenter på Y, Yi och MED läser TFYA81. Det som skiljer är enbart en laboration på 4 
timmar i momentet LAB1. I TFYA81 görs en projektlaboration och i TFYA82 är den ersatt med en 
laboration i medicinskt ultraljud. Erfarenheten efter att kursen givits i några år är att laborationen i 
medicinskt ultraljud inte riktigt harmoniserar med kursen i övrigt då svårighetsgraden och 
teorriinnehållet är på högre nivå än i kursen i övrigt. MED läser om ultraljudsteknik i flera senare kurser, 
däribland TBMT56 och TSBB31. Vi bedömer därför att området medicinsk ultraljudsteknik är väl 

            

Reviderat förslag: ok att 
omfördela poäng utan att ta 
bort ultraljudslab.

Klart i Bilda

Rek ja (med 
reviderat 
förslag)

Nej

Optik - avancerad nivå / Optics - advanced 
level (relaterat till förslag på ny profil OCT)

Kenneth Järrendahl IFM IFM Magnus Boman (med ko           EF MSN, 
MFYS;Y/Yi;M
asterprogram
;

Inom ny profil 
Optik- och 
kvantteknologi 
(OQT) enligt sep 
förslag. Möjlig 
även inom andra 
profiler tex tmv 
och mef.

Kursen är viktig i profilförslaget OQT eftersom den utgör en "missing link" mellan de basala 
optikkunskaperna som studenterna erhåller på grundnivån och de kunskaper som behövs i 
profilkurserna. I grundkursen ingår klassiska optikdelar som geometrisk optik, fysikalisk optik, optisk 
polarisation samt en introduktion till fotonbegreppet. I denna kurs bygger vi på detta med studier av 
koherensbegreppet, Fresneldiffraktion, Abberationsteori, Fourieroptik och tillämpningar inom holografi, 
laserteknik, sensorer, närfältsmikroskopi mm. Kursen avser förbereda studenterna för vidare studier 
inom bla nanooptik, kvantoptik, fotonik och icke-linjär optik.
Möjlig kurslitteratur kan vara den senare delen av Pedrotti, Pedroitti, Pedrotti alternativt Hecht. Se 
förslaget i bilaga till Profil på Y programmet

Tydligare kursplan önskas.

Kurs att läggas ned behöver 
diskuteras.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Ja Nej Ja I utarbetandet a                            HT1 4 En Ja

Konsekvenser av införande av eHälsa på 
TBSensor

Kia (christina) Ölvande TFK IFM; Karin Enander KB TB;BME Flytt av TFTB40 till 9ht och TFTB38 till 8vt. Dessutom ganska mycket blockomflyttnngar pga e-hälsan. Följer ägande nämnds beslut
(krockar med valbara TBMT36 
biomed optik)

Nej

Profil på Y-programmet med inriktning mot 
Optik- och Kvantteknologi/Optics and 
Quantum Technology (OQT)

Jan-Åke Larsson ISY och I  IFM;ISY; Johan Löfberg ISY och M   EF Y/Yi; Förslaget insänds som PDF med epost.	Förslaget i detalj. Föreslagna kurser att lägga ned 
bör diskuteras.
Arbete pågår.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Nej

TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO Donatella Puglisi IFM IFM Magnus Boman EF Y/Yi The contents of the Syllabus remain mainly the same, but are now presented in a much better and clear 
way to the students. The requested changes have been already approved by the other two examiners 
Valeriu Chirita (Computational Physics project) and Magnus Klofsten (entrepreneurship part). Since all 
text does not enter in this box, I am sending the document at the indicated e-mail address 
programnamnder.lith@liu.se.

Uppdatera i Bilda under 
redigeringsperioden!

Rek ja Nej

TFYA43 Nanoteknologi Jens Birch IFM IFM Magnus Boman EF flera program uppdaterade kursmål och kursinnehåll ok
uppdaterad i Bilda på svenska
Engelsk kursplan saknas, 
uppdatera under 
redigeringsperioden!

Rek ja

TFYA60 Astronomi och geofysik Vallery Stanishev IFM IFM Magnus Boman EF Lärandemål och Kursinnehåll har omformulerats för att bättre återspegla kursen. Kursen har inte 
förändrats, men de gamla formuleringarna var mindre bra. Om möjligt, önskas dessa omformulering 
redan till HT2019, och senast HT2020. Förslag på ny text ges nedan.
Nya Lärandemål:
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom astronomi, astrofysik och kosmologi 
och en introduktion till geofysik. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• Beskriva och förklara den skenbara rörelsen hos astronomiska objekt, metoder och instrument som 
används för att studera universum, solsystemets uppkomst och egenskaper hos dess medlemmar.
• Beskriva och förklara stjärnors och galaxers egenskaper och utveckling; och den nuvarande modellen 
för universums uppkomst, utveckling och storskaliga struktur.
• Lösa problem inom astronomi och astrofysik.
• Presentera ett delområde inom geofysik i skriftlig form efter en litteratursökning.
Nya Kursinnehåll:
Kursen ger en översikt över dagens kunskaper om universum, men ger också en historisk bakgrund.
Den första halvan av kursen börjar med en kort introduktion till astronomi, metoder och instrument,
följt av en detaljerad översikt över solsystemet - dess uppkomst, och egenskaper hos planeterna och
dess mindre medlemmar. Detta inkluderar även nya resultat från obemannade rymdsonder i
solsystemet, såsom potentiell upptäckt av flytande vatten på satelliter eller Jupiter och Saturnus.
Exo-planeter diskuteras också, särskilt upptäckten av jordliknande stenplaneter i den beboliga zonen.
Den andra delen av kursen behandlar stjärnor, deras födelse, liv och död (inklusive solen, vita
dvärgar, neutronstjärnor, och svarta hål). Kursen diskuterar vidare Vintergatan, andra galaxer,
galaxkluster och superkluster. Kursens sista del, kosmologi, behandlar de stora frågorna, universums
uppkomst, Big Bang, hur den storskaliga strukturen uppstod, och universums slutliga öde.
Studenterna väljer också ett del område inom geofysik för litteraturstudier och presenterar det
skriftligt.

Kursinnehåll ändrat i Bilda. 
Uppdatera lärandemål i Bilda 
under redigeringsperioden!

Rek ja Nej

Valbar kurs i datateknik på alla profiler på Y, 
Yi och MED

PPG1 N/A EF Y;Yi;MED Ymnf Förslag att alla profiler på civ ing programmen ska ha minst en valbar kurs i datateknik. Detta saknas 
idag på profilerna teknisk fysik - material- och nanofysik samt finansiell matematik och teknisk 
matematik

Förslag på lämplig kurs önskas Rek ja Nej

IMT IMT

Byte av obligatorisk kurs i profilen 
"medicinsk bildanalys och visualisering" på 
MED

Anders Eklund IMT IMT Marcus Larsson EF MED; Medicinsk 
bildanalys och 
visualisering

Inom medicinsk bildbehandling används idag väldigt mycket machine learning. Som ett exempel på 
detta handlar 80% - 90% av presentationerna på medicinska bildbehandlings-konferenser om hur man 
använt machine learning för att lösa olika problem. En student som läser profilen "medicinsk bildanalys 
och visualisering" på MED kan dock slutföra sin utbildning utan att ha läst en enda kurs inom just 
machine learning. Jag föreslår därför att kursen TBMI26 neuronnät och lärande system blir en 
obligatorisk kurs på profilen, samtidigt som kursen TSBB06 multidimensionell signalanalys blir en valfri 
kurs.

Ok
Ändrat i Bilda

Rek ja Nej

Ändring av examinationsform i TBMT02 Marcus Larsson IMT IMT Marcus Larsson EF BME;D;IT;ME
D;Y/Yi;Maste
rprogram;

Kurs: TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen

Vi föreslår en förändrad examinationsform, från hemtentamen (UPG1, 3.5hp) till salstentamen (TEN1, 
3.5hp).

Kursens karaktär gör att den 
bäst examineras med 
hemtentamen. Dock finns 
utrymme att utveckla 
examinationen inom ramen för 
denna examinationsform.

Rek nej Nej

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759439.1554385270!/Ny%20profil%20-%20OptikOchKvantTeknologi.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759528.1554476524!/TFYA92%20-%20Projektkurs%20i%20teknisk%20fysik%20svenska%20v2_2020.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759528.1554476524!/TFYA92%20-%20Projektkurs%20i%20teknisk%20fysik%20svenska%20v2_2020.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759528.1554476524!/TFYA92%20-%20Projektkurs%20i%20teknisk%20fysik%20svenska%20v2_2020.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759528.1554476524!/TFYA92%20-%20Projektkurs%20i%20teknisk%20fysik%20svenska%20v2_2020.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759528.1554476524!/TFYA92%20-%20Projektkurs%20i%20teknisk%20fysik%20svenska%20v2_2020.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759443.1554385270!/TFYA43%20Revideringar%202019.pdf


Förändring av examinationsmoment i 
TBME08

Marcus Larsson IMT IMT Marcus Larsson EF BME;MED;Y/
Yi;TB;Master
program;

TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering

Vi vill att det laborativa momentet (LAB1) görs om så att det inkluderar en obligatorisk projektuppgift. 
Det totala antalet poäng för Lab+projekt ska fortsatt vara 3 hp. Om möjligt vill vi att detta genomförs 
utan att skapa ytterligare ett examinerande moment med ny kurskod som följd. Dock vill vi att det är 
tydligt att projektuppgiften är obligatorisk.

LAB1 ändras till LAB2 laboration 
2,5 hp och  UPG1 Miniprojekt 
0,5 hp
Inlagt i Bilda

Rek ja Nej

TBMT36 Biomedicinsk optik Torun Berlind TFK IMT N/A EF Kursen måste byta kurskod iom byte av betygsskala pga övergång till Ladok 3. AL-skalan (där olika 
slutbetyg G/U alt U,3,4,5 kunde anges) används inte längre. I Studieinfo kommer inte förändringen att 
synas mer än att kurskoden är bytt, det är bara en Ladokförändring.

Kurstillfällen inlagda i Bilda på 
kurskoden TBMTXX1.

(Nej)

Utökad programplan för profilen E-hälsa på 
MED (termin 8 o 9)

Torun Berlind TFK IMT; N/A EF MED; E-hälsa Påfyllnad av programplan för termin 8 och 9 Inlagt i Bilda Rek ja Nej

ISY ISY

Ändrad examination i TSBB15 Datorseende Per-Erik Forssén ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;MED;MT
;U;Y/Yi;

Som innan. På grund av växande deltagarantal vill vi ta bort betygen på projekten i TSBB15 Datorseende.
Detta för att få arbetsbelastningen att närma sig den tid som ersätts för att ge kursen.
Ändringen kommer även göra det enklare för studenterna att förstå betygssättningen, och bedöms inte 
påverka kvalitén på examinationen.

PRA1 U/G (detta är ej ändrat i BIlda, eftersom lärare inte kan det..)
PRA2 U/G

New text on examination:
The labs and projects are assessed as pass or fail. If a project is failed, the group may be given one more 
opportunity to meet the requirements during the course, by making a separate agreement with the 
examiner. If failed a second time, the project must be done from scratch the next year.
The course has a written examination that covers theory and methods introduced in the lectures.
The voluntary mid-term examination covers the first half of the course. Passing the mid-term 
examination gives credit points in the written examination TEN1 and allows the student to skip the first 
half of the TEN1 exam. A passed mid-term examination is valid one year from the date it was written.

Ny text:
Laborationer och projekt bedöms med godkänt eller underkänt. Om ett projekt underkänns så kan 
ytterligare ett tillfälle ges att möta kraven under kursens gång, efter separat överenskommelse med 
examinator. Om ett projekt underkänns även denna gång så måste projektet göras om i sin helhet nästa 
år. Kursen har en skriftlig tentamen som täcker de teoretiska och metodbeskrivande delarna av kursen.
Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den första halvan av kursen. Ett godkänt resultat på  
kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den skriftliga 
tentamen TEN1.

Ok, men på sikt kanske hela 
kursen  borde ha betyget U/G 
(endast 3 hp av 12 avgör nu 
betyget) 
Inlagt i Bilda

Rek ja Nej

TSKS11, huvudområde 
Informationsteknologi

Erik G. Larsson ISY ISY Lasse Alfredsson EF IT; Y/Yi;Mat;MAT;CSY Förslaget är att lägga "Informationsteknologi" som huvudområde på kursen TSKS11.
Bakgrunden är att IT-programmet uttryckt intresse för kursen.
Detta förslag är förankrat hos Mikael Asplund och Kaj Holmberg i IT-PPG. DM önskar också 
huvudområdet datavetenskap

Ok/klart i Bilda Rek ja Nej

Ny Y-profil "Datadriven Analys och 
Maskinintelligens"

Erik G. Larsson ISY ISY Lasse Alfredsson EF Y/Yi; Ny Y-profil, se bifogat dokument. Försök har gjorts att få in 
fysikkurser i profilen, diskussion 
pågår.
Kurser inlagda i Bilda för Y 
termin 7, och delar av Yi. Termin 
8 och 9 måste vänta till 2021.

Rek ja Nej

TSKS11+ "Komplexa nätverk och stora datamäErik G. Larsson ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;U;I/Ii;IT;Y/Y
i;Mat;MMAT;
CSY

Förslaget rör förändringar i kursen TSKS11. Bakgrunden är den kontinuerliga vidareutveckling av denna 
kurs som sker, och speciellt dess roll och plats i den nya Y-profilen "Datadriven analys och 
maskinintelligens".

Se bifogat dokument för detaljer. I Bilda heter kursen TSKS11NY.

Y inlagd i Bilda termin 7. 
Återstår: 
Yi/D/I/Ii/Mat/MAT/CSY/IT/MJU
Vad är bakgrunden till att byta 
nivå på kursen till avancerad 
nivå?
DM önskar kontroll av ev 
överlapp med TDDE31.

Rek ja Ja Nej Ja TSKS11 HT2 3 En Ja

TAMS22, periodplacering Erik G. Larsson ISY MAI Lasse Alfredsson DM Y/Yi;MAT,DAV,CS,D,IT,U TAMS22 förläggs över hela terminen, HT1-HT2, i schemablock 4.
Bakgrunden till ändringen är primärt att kursen ska kunna ingå som obligatorisk på den nya Y-profilen 
"Datadriven Analys och Maskinintelligens".
Denna förändring är förankrad hos Martin Singull, avdelningschef på MAI.

krock med TAOP04 (obl kurs) 
och TATA62 (valbar) för MMAT i 
termin 3. Om förslag går igenom 
bör vi byta block på TAOP04 (till 
block 3) (krock med TATA55 
valbar för Ytma)
Kursen är en vartannatårskurs  

Rek ja, men 
följer ägande 
nämnds 
beslut, med 
konsekvensen 
 blockbyte 
för TAOP04 

Nej

Profil på Y-programmet med inriktning mot 
Optik- och Kvantteknologi/Optics and 
Quantum Technology (OQT)

Jan-Åke Larsson ISY och I  ISY;IFM; Johan Löfberg ISY och M   EF Y/Yi; Förslaget insänds som PDF med epost.
Förslaget i detalj.

Föreslagna kurser att lägga ned 
bör diskuteras.
Arbete pågår.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Nej

Kvantalgoritmer och kvantinformation Jan-Åke Larsson ISY ISY Johan Löfberg EF Datavetenska
p, Computer 
Science, 
Norrköping;D
;MT;Y/Yi;Mas
terprogram;

Förslaget är en 
del av en ny 
profil på Y: Optik 
och 
Kvantteknologi

Ny kurs: Kvantalgoritmer och kvantinformation
Kursförslaget är en del av ett lite större förslag om en ny profil på Y: Optik och kvantteknologi, där flera 
förändringar i kursutbudet finns med.

Avsikten med denna del av förslaget är att ta den del av den existerande kursen TFYA19 "Kvantdatorer" 
som behandlar algoritmer, information, och komplexitetsteori, och gå mera på djupet.      

Kursinnehåll
Bitar, kvantbitar, Boolsk algebra, logiska grindar, kvantlogiska grindar, diskret Fouriertransform
Kvantmekaniska begrepp: superposition, osäkerhetsprincipen, kloning, blandade tillstånd, 
tillståndsrening, idealiserade mätningar, positiva operatorvärda mått
Grindorienterade kvantberäkningar: Deutsch-Jozsa, Simons algoritm, fasestimering, Shors faktoriserings- 
 och Grovers sökalgoritm.
Adiabatiska kvantberäkningar: Grundtillståndssökning, optimering, maskininlärning
Brusmodeller, kanaler, felrättning
Tester av kvantdatorövertag: Bosonsampling, grunda kretsar
Klassiska och kvantmekaniska Turingmaskiner, Orakelmodellen, komplexitetsmått, 

Kursen kommer att vara anpassad för studenter med olika bakgrund och kan läsas av ingenjörer från 
både Y och D. (Jo, den kommer verkligen att vara det.)

Kursens status (o/v) bör 
diskuteras.
TSBK35 som föreslås läggas ned 
ägs av annan nämnd, förslag 
önskas på kurs som ägs av EF.
Kurs att läggas ned behöver 
diskuteras.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Ja Nej Ja TSBK35 Kompre               VT2 4 Sv/En Ja

https://liu.se/studieinfo/internal/program/6cmed/3270
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759438.1554385270!/Ny%20profil%20-%20DataScience.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759441.1554385270!/TSKS11NY_komplexa%20n%C3%A4tverk%20och%20stora%20datam%C3%A4ngder.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759439.1554385270!/Ny%20profil%20-%20OptikOchKvantTeknologi.pdf
https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759439.1554385270!/Ny%20profil%20-%20OptikOchKvantTeknologi.pdf


Ny kurs ”Kvantkommunikation" Guilherme B Xavier ISY ISY Johan Löfberg EF Y/Yi; Förslaget är en 
del av en ny 
profil på Y: Optik- 
 och 
Kvantteknologi

Ny kurs: Kvantkommunikation (Quantum communication)
Kursförslaget är en del av ett lite större förslag om en ny profil pa ̊ Y: Optik- och kvantteknologi, där flera 
förändringar i kursutbudet finns med.
Description
Quantum communication is concerned with the high-fidelity transmission of individual and entangled 
photonic quan- tum systems over a communication channel. The course is intended to give the students 
a general overview of quantum communication systems and devices, both from theoretical and 
experimental aspects. Focus will be given on quantum cryptography and quantum networks.
Contents
• Quantum key distribution, the BB84 protocol.
• Single-photon encoding, degrees of freedom, single-photon sources and detectors. Measurements • 
Quantum entanglement, non-locality and Bell tests.
• Quantum cryptography with entanglement, device-independency, self-testing.
• Security analysis of quantum key distribution.
• Optical fibers, optical components, free-space channels
• Entanglement swapping, quantum teleportation
• Quantum networks
Methodology
The course is based upon lectures, and lab experiments (depending on what is available).
Evaluation
4.5 hp examination, and 1.5hp lab reports.
Bibliography
- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum computation and quantum information, Cambridge University 
Press 2010 ISBN 978-1107002173
- B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics 2nd edition. Wiley 2007 ISBN 978-0-471-
35832-9 - T. P. Persall, Quantum Photonics, Springer 2017 ISBN 978-3-319-55142-5

Kursens status (o/v) bör 
diskuteras.
Kurs att läggas ned behöver 
diskuteras.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Ja Nej Ja TSIT04 Matema  VT2 4 En Ja

Ny kurs: Kvantelektronik och kvantoptik Guilherme B Xavier ISY ISY Johan Löfberg EF Y/Yi; Förslaget är en 
del av en ny 
profil på Y: Optik- 
 och 
Kvantteknologi

Ny kurs: Kvantelektronik och kvantoptik (Quantum electronics and quantum optics)
Kursförslaget är en del av ett lite större förslag om en ny profil på Y: Optik- och kvantteknologi, där flera 
förändringar i kursutbudet finns med.
Quantum Technologies deals with devices and systems that can perform information processing directly 
at the single-quantum level. The course is intended to give the students a general overview of the tasks 
that can be performed by these systems as well as the physics and engineering behind them. Devices 
and systems include single-photon detectors and sources, manipulation and control of single- photons, 
quantum communication systems, integrated photonic circuits, etc. . .
Contents
• Introduction to quantum information theory
• Single-photon detection: Photomultiplier tubes, Avalanche photo diodes, superconducting detectors.
• Single-photon generation: Attenuated optical pulses, spontaneous parametric down-conversion, four-
wave mixing, quantum dots.
• Integrated photonic circuits.
• Quantum random number generation
• Introduction to quantum communication
• Introduction to quantum computation
• Introduction to quantum metrology
Methodology
The course is based upon lectures, and lab experiments (depending on what is available).
Evaluation: 4.5 hp examination, and 1.5hp lab reports.
Bibliography
- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum computation and quantum information, Cambridge University 
Press 2010 ISBN 978-1107002173
- B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics 2nd edition. Wiley 2007 ISBN 978-0-471-
35832-9 - T. P. Persall, Quantum Photonics, Springer 2017 ISBN 978-3-319-55142-5

Kurs att läggas ned behöver 
diskuteras.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Ja Nej Ja TSEK12 Testavk        VT1 3 En Ja

Stryka kursen TDTS06 Datornät ur profilen 
Kommunikation på Y, Yi, D & IT

Emil Björnson ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi; Förslaget gäller 
Kommunikations
profilen

Bakgrund: Kommunikationsprofilen har under många år innehållit både TDTS06 Datornät och TSIN01 
Informationsnät som valbara kurser. Dessa kurser behandlar i stora drag samma område, men från ett 
datortekniskt respektive elektrotekniskt perspektiv. Studenterna kunde därmed välja vilken av kurserna 
som de ville läsa, eller möjligen välja båda.

För ett par år sedan gjordes profilen om och då blev TSIN01 Informationsnät obligatorisk. Därmed har 
TDTS06 Datornät blivit överflödig i profilen, särskilt eftersom dess placering i blockschemat gör det svårt 
för någon att faktiskt välja kursen (den kolliderar med den obligatoriska kursen TSDT14 Signalteori). För 
att renodla profilen bör därför TDTS06 strykas.

Förslag på ändringar:
* Kursen TDTS06 Datornät stryks ur Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT.

Ok
Klart i Bilda

Rek ja Nej

Byte av block för kursen TSKS14 
Flerantennkommunikation

Emil Björnson ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;I;Ii Bakgrund: Flera studenter som läser Kommunikationsprofilen (detta gäller Y:are, men profilen är även 
tillgänglig för D och IT) har påtalat att kursen TSKS14 Flerantennkommunikation ligger i samma block 
som TSRT14 Sensorfusion. Den senare kursen tillhör visserligen inte profilen, men är ändå attraktiv för 
studentgruppen i fråga. För att undvika en onödig konkurrens mellan kurserna så bör TSKS14 
Flerantennkommunikation byta block. I period 2 på våren så innehåller Kommunikationsprofilen (där 
TSKS14 är valbar) och Masterprogrammet Communication Systems (där TSKS14 är obligatorisk) ingen 
kurs i block 3.

Förslag på ändringar:
* Kursen TSKS14 Flerantennkommunikation byter till block 3.

Bör gå bra (även om det krockar 
med andra valbara kurser 
istället).

Rek ja Nej

Lägga till maskininlärningskurser i 
Kommunikationsprofilen på Y och Yi

Emil Björnson ISY ISY Lasse Alfredsson EF Y/Yi; Kommunikations
profilen

Bakgrund: Kommunikation är nästa område där maskininlärning förväntas ha en stor inverkan på den 
framtida utvecklingen, efter sin stora framgång inom t.ex. bild- och ljudanalys. Industrin har börjat visa 
ett intresse för ingenjörer som har en kombinerad bakgrund inom kommunikation och maskininlärning. 
IEEE har initierat ett projekt för att stödja utvecklingen inom detta område: 
https://www.comsoc.org/about/committees/emerging-technologies-initiatives/machine-learning-
communications
Det är viktigt att utveckla Kommunikationsprofilen för att möta detta behov.

I fjol blev kursen TDDE01 Maskininlärning valbar inom Kommunikationsprofilen för studenterna på D 
och IT. En annan relevant kurs är TBMI26 Neuronnät och lärande system, eftersom det är dessa tekniker 
som har fått särskild relevans inom kommunikationsområdet. T.ex. så innehåller kursen TSKS01 Digital 
kommunikation (som är obligatorisk i profilen) en laborationsserie där studenterna får jämföra kursens 
teori med prestandan från lärande system.

Förslag på ändringar:
* Kurserna TDDE01 Maskininlärning och TBMI26 Neuronnät och lärande system blir valbara inom 

    

Ok
TDDE01 inlagt för Y/Yikom T7
TBMI26 inlagt för Y/Yikom T8

Rek ja Nej



Nya valbara kurser i Masterprogrammet 
Communication Systems

Emil Björnson ISY ISY Lasse Alfredsson EF CSY Bakgrund: Masterprogrammet i Communication Systems innehåller mestadels obligatoriska kurser, 
men det har tidigare funnits utrymme för två valbara kurser. Nyligen infördes den obligatoriska kursen 
"THEN24 Communication, Ethics and Sustainable Development" i programmet, vilket minskade antalet 
valbara kurser till en enda. Dessutom försvann utrymmet för att välja kurser på våren, så de valbara 
vårkurserna är numera överflödiga.

Efter diskussion med studenter som går masterprogrammet så föreslås att kursen TSIN02 
Internetworking blir valbar istället för obligatorisk i profilen. Detta möjliggör för studenterna att välja en 
kurs i HT2 både under första och andra året.

Specifika förslag:
* Den valbara kursen "Advanced C++ programming" stryks från profilen.
* Den obligatoriska kursen "Internetworking" blir istället valbar i profilen.
* Kursen TDDE01 Maskininlärning blir valbar (precis som i Kommunikationsprofilen).
* De valbara kurserna i HT2 listas som valbara i både första och andra året på programmet.

Ok, men vi inför kurser enbart 
på en termin.
TDDE01 läggs in 1ht2 block1
TDDD38 tas bort
TSIN01 görs om till valbar 1ht2 
block 1

klart i Bilda

Rek ja Nej

Förändring av namn och kursplan för 
TSKS05 Kommunikationssystem CDIO

Emil Björnson ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi; Kursen ingår 
redan i profilen 
Kommunikation 
och 
Masterprogram
met i 
Communication 
systems. Kursen 
föreslås vara 
valbar i den 
nyförslagna 
profilen 
”Datadriven 
analys och 
maskinintelligens
”

Bakgrund till förslaget:
Projektkursen TSKS05 Kommunikationssystem CDIO ges för studenter på:
Masterprogram i Communication Systems
Civilingenjör i datateknik
Civilingenjör i informationsteknologi
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik – internationell
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

I stora drag har kursen handlat om att implementera ett kommunikationssystem för datatransmission, 
positionering, etc. 
Med tiden har kommunikationssystem förändrats från att vara särlösningar till att växa samman med 
andra datorsystem. Idag är det utveckling av mjukvara och signalbehandlande algoritmer snarare än 
hårdvara som krävs för att skapa och styra kommunikationssystem. För att genomföra engagerande och 
lärorika projekt så är det önskvärt att studenterna i kursen har olika bakgrunder och förkunskaper. 
Rollerna i kursen kan spänna mellan algoritmutveckling, programmering och elektronikdesign.

Vi vill därför bredda kursens namn, innehåll och huvudområde samt förändra förkunskapskraven för att 
kursen bättre ska passa studenter från alla de fem utbildningsprogrammen som listas ovan. På sådant 
sätt kan kursen läsas även av studenter på andra profiler än ”Kommunikation”, t.ex. den nyföreslagna 
profilen i ”Datadriven analys och maskinintelligens”.

Specifika förslag på ändringar:
1. Kursen TSKS05 byter namn till ”Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO” 
vilket blir ”Project Course in Signal Processing, Communications and Networking, CDIO” på engelska.
2. Kursen får huvudområde ”Elektroteknik, Datateknik
3. I praktiken innebär förslaget att TSKS05 läggs ner och ersätts av kursen TSKSXX1 som ligger som 
förslag i Bilda. Kursplanen har förändrats i linje med breddningen av innehållet och en IUAE-matris har 
lagts till

Verkar bra att möjliggöra för fler 
profiler än KOM att läsa kursen. 
Verkar ok

Kurstillfällen inlagda för 
D/IT/Y/CSY termin 9/(3) 
(återstår Yi) på tillfällig kurskod 
TSKS05NY i Bilda

Samma examinationsmoment?
Kurslitteratur?

Rek ja Ja Nej Ja TSKS05 Kommu  HT1+HT2 - En Ja

Vidareutveckling av TSRT62 Modellering och 
simulering

Johan Löfberg ISY ISY Johan Löfberg EF D;I/Ii;IT;KB;M
;U;Y/Yi;TB;

Bakgrund:
Önskan att införa mer och mer autonomi i samhället påverkar vilka kunskaper som våra studenter 
behöver för att möta industrins behov. Traditionell reglerteknik med tillhörande metodik inom 
modellering och systemidentifiering är fortfarande en av grundstenarna för detta, men betydelsen av AI 
och maskininlärning har ökat. Studenter har framfört önskemål om ökad kunskap inom dessa områden, 
och examensarbeten har ser allt oftare inslag av dessa metoder. Maskininlärning har nära kopplingar till 
kursen TSRT62, och i kursen diskuteras sedan länge artificiella neurala nätverk som är grunden för 
maskininlärning. Detta faller sig naturligt och presenteras som ett sätt att generalisera de regressorer 
som används i kursen för att beskriva dynamiska system. Vi vill förändra kursen till att göra detta inslag 
mer omfattande. Mer konkret innebär det:
Namnändring till: Modellering och inlärning för dynamiska system (Modelling and Learning for 
Dynamical Systems)

* 4 nya föreläsningar och 1 ny laboration om maskininlärning utvecklas
* 2 Modelleringslaborationer kortas ner och ersätts av 1 laboration
* Bondgrafer och detaljer om DAE-modeller utgår ur kusen (motsvarar 4 föreläsningar)
* Modellering och simulering kommer att motsvaras av 2 föreläsningar med fokus på objektoriented 
modellering
* De 6 första föreläsningarna om klassisk systemidentifiering kommer att vara oförändrade. 

Den nya maskininlärningsdelen i kursen kommer att behandla såväl vanlig regression som logistisk 
regression och supportvektormaskiner. Fokus kommer att ligga på att modellera dynamiska system 

Mer maskininlärning i kursen.
Ligger i linje med vårt arbete 
med mer datateknik i 
programmen

Ok, tillfällen inlagda för Y och D 
(återstår I/Ii/Yi/IT/U/KB/TB/M)

Lägg in i Bilda under 
redigeringsperioden!

Rek ja Nej

TSRT09 byte av språk Johan Löfberg ISY ISY Johan Löfberg EF D;I/Ii;Y/Yi; I samband med byte av examinator 2020 till Cladio Altafini som helst föreläser på Engelska, så kan 
kursspråk ändras till Engelska.

ok
ändrat i Bilda

Rek ja Nej

Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik

Johan Löfberg ISY ISY Johan Löfberg EF D;Y/Yi;I/Ii;TB;
KB;IT;M;MED

Förslaget handlar om att vidareutveckla grundkurserna i reglerteknik för civilingenjörskurserna 
TSRT12/19/22/23/91 (Y&D, M&MED&U,TB&KB,IT) för att stärka studenternas insikt i att reglerteknik 
handlar om algoritmer för smarta moderna system, och att styrkan är att vi kan analysera dessa 
algoritmers samverkan med det styrda systemet på ett strukturerat sätt. I takt med den ökande 
användning av tillgänglig data och beräkningskraft i moderna system, vill vi återspegla detta i innehållet 
i kurserna.

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är
1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är och 
förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, då vi inte 
ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.
2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som en 
modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta bort lead-
lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att lead-lag design 
har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande central och viktig.
3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om skapa 
regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till material motsvarande 2-3 föreläsningar om detta 
i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av budskapet.

Utöver införandet av reinforcement learning, kommer avsnitt kring faktisk implementering att stärkas, 
för att än mer konkretisera reglerteknik och hantera att en del studenter upplever reglerteknik som 
abstrakt matematik, när det i själva verket är något fysikaliskt och konkret som görs i grunden.

Avsikten är göra förändringar på ett sådant sätt att kurskoder kan behållas.

Detta förslag är skickat till alla nämnder, då alla har kurskoder som kopplar till grundkurser med i stort 
samma innehåll, och samma förändringar planeras införas i samtliga varianter.

ok
Lägg in i Bilda under 
redigeringsperioden!

Rek ja Nej



Ändring av Examinationskoder för TSFS03 
Fordonsframdrivningssystem, 6 hp

Lars Eriksson ISY ISY Johan Löfberg EF MEC;M;Y/Yi;
Masterprogra
m;

Kursen finns 
redan på 
programmen.

Tror även att 
kursen med sitt 
energi och 
hållbarhetsinneh
åll kan passa på 
EMM, samt ev 
SUS.

Jag skulle vilja ändra examenskoderna för TSFS03 Vehicle propulsion systems för att göra det mer 
transparent för studenterna och möjliggöra att studenterna skall kunna se progressionen i 
examinationen i kursen.
Bakgrundsinformation.
Kursen examineras i ett antal miniprojekt. 3 st obligatoriska som ger betyg tre. Sedan finns ett antal 
extrauppgifter i projekten samt några extraprojekt projekten har ett tentaliknande poängsystem som 
kan ge högre betyg på kursen.

Så mitt förslag är att examinationsmomenten får följande struktur.
PROJ1 1hp G/U
PROJ2 3hp G/U
PROJ3 2hp G/U
PROJ4 extrauppgifter med poäng som ger betyg U,3,4,5
Där godkänt på PROJ1+PROJ2+PROJ3 ger godkänt på kursen och minst betyg 3 sedan bestämmer 
poängen på PROJ4 vilket betyg 3, 4 eller 5 som studenten får.
V d  k ll h  i d lj h h  d  k ll ö  i LADOK få  i j bb  i  

Ok, om betygsskalan är ok. 
Diskussion pågår.

Rek ja Nej

Flytt av kurs för förbättring av SoC-profiler på   Oscar Gustafsson ISY ISY Anders Nilsson EF Electronics 
Engineering, 
Computer 
Systems, 
Datavetenska
p;D;ED;IT;Y/Yi
;Masterprogr
am;

Profiler som 
framförallt 
påverkas är:
D - Elektronik, 
SoC
Y - Elektronik, 
SoC
Master EE - SoC, 
Analog/mixed/RF

Det är ej uppenbart hur informationen i Bilda ev ska ändras i detta sammanhanget.
Bakgrunden till förslaget är att kursen TDTS08 flyttades från termin 7/HT2 till termin 9/HT1 under förra 
årets remissomgång. Detta har lett till att det på SoC-profilen är relativt dåligt med kursen som kan 
anses relevanta för programmet i termin 7/HT2 och med den tidigare obligatoriska kursen TDTS08 är 
termin 9/HT1 överfull med relevanta kursförslag. Då den absoluta majoriteten av studenterna på de 
inblandade kurserna kommer från SoC och elektronikprofilerna på D och Y, MSc Electronics Engineering 
samt är Erasmusstudenter så fokuserar texten på dessa. De är dock, framförallt TSEA26, valbara i ett 
flertal program utöver dessa.

För att förbättra situationen är därför förslaget att flytta en kurs från termin 9/HT1 till termin 7/HT2. 
Det egentligen föredragna hade varit att flytta TSTE87 från termin 8/VT2 till termin 7/HT2 och TSEA26 
från termin 9/HT1 till termin 8/VT2. Detta hade gett en möjlighet till en tydlig progression mellan de två 
kurserna då de dessutom sedan i höstas ges av samma examinator (de har bakgrund från olika 
avdelningar). Tyvärr faller möjligheten på att Master i Electronics Engineering redan har fullt med 
obligatoriska kurser i termin1/HT2 (dvs motsvarande termin 7/HT2) och ansvarig bedömer att de vill 
fortsätta ha det så (ett alternativ är annars att de som läser SoC-inriktningen har TSTE87 som 
obligatorisk kurs istället för TSEK02, men troligen kräver detta att val av inriktning sker vid tidigare 
tillfälle än i dagsläget).

Givet att det inte går att flytta kurser enligt det ursprungliga förslaget är lösningen till detta då att en 
kurs läses i termin 7/HT2 på Y och D och termin 3/HT2 på masterprogrammet samt en i termin 8/VT2 
(termin 2/VT2).  Givet omständigheterna bedömer vi att det lämpligaste är att TSEA26 läses i HT2 och 
TSTE87 stannar kvar i VT2. Anledningen är att TSTE87 bedöms som viktigare som förkunskap till 
TSEA84. Även om projektutbudet ökar lite för studenter som läst TSEA26 så är det ej jämförbart med 
fördelen att ha läst TSTE87.

Således är förslaget tudelat. I första hand flytta TSTE87 till termin 7/HT2 (termin 1/HT2) samt TSEA26 
till termin 8/VT2 (termin 2/VT2)  Då i ser en risk att det finns in ändningar mot detta är förslaget att i 

TSEA26 flyttas från ht1 bl1 till 
ht2 bl2:
flytt av TSEA26 från termin 
9/HT1 (termin 3/HT1) till termin 
7/HT2 (termin 3/HT2
TSEA26 blir obl för Y o D (SOC).
 
2020 ges den endast ht2 bl2 
men för både kull 16 och 17 
(D/Y/Yi/IT), därav behövs inget 
blockbyte för TSEA84.
ED ligger i nuläget kvar t7

Klart i Bilda

Rek ja Nej

Ändring examination TSBB11, se även 
formuläret för 2019

Michael Felsberg ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;MED;U;Y
/Yi;

Förslaget är att ändra formuleringen i TSBB11 examination för 2020 enligt förslaget för 2019:
Svenska
Skriftlig dokumentation -> Skriftlig dokumentation inklusive video eller annan projektillustration efter 
beslut av examinator
projektplan, tidplan och reflektionsdokument -> slutgiltiga produktbacklog inklusive sprintgranskningar
Engelska
 Project management according to the LIPS-model. Project ... -> Project work as documented in a written 
report including a video, or another project illustration as decided by the examiner, an oral presentation, 
and project management documents including the final product backlog, also containing the sprint 
reviews.

samma förslag som för 2019
Klart i Bilda

Rek ja Nej

Examinationsmoment för frivillig muntlig 
examination i TSTE87

Oscar Gustafsson ISY ISY Anders Nilsson EF D;Y/Yi; I kursen TSTE87 har det under en längre tid funnits två frivilliga muntliga examinationstillfällen som 
studenterna har kunnat tillgodoräkna sig på första uppgiften på den skriftliga examen. Det har funnits 
lite olika bud om den typen av moment ens kan ha ett eget examinationsmoment och om det behövs ny 
kurskod osv så vi har löst det genom att rapportera in poängen på laborationsresultatet. Det har dock 
funnits en tanke om att lösa detta "ordentligt" under längre tid.

I samband med Ladok 3 infördes så försvann möjligheten att läsa importera poäng från underkända 
studenter för ett visst moment. Även om det är ett hanterbart fall som bara gäller ett fåtal studenter 
per år så känns det ändå som om det är dags att ordna detta.

Jag kan notera att dessa är mycket uppskattade av studenterna, vilket ofta framkommer på 
kursvärderingarna. Min uppfattning är också att studenterna lär sig mycket på detta genom en djupare 
förståelse samt att de börjar läsa på tidigare under kursen. Dessutom får de viss träning i att 
kommunicera sina kunskaper. Även om poängskörden är ganska skral motsvarande insatsen, helt rätt 
på bägge muntorna (vilket är relativt sällsynt) ger maximala 10 poäng på första uppgiften av totalt 70 
poäng, så finns det ett relativt tydligt statistiskt samband mellan dessa poäng och den totala mängden 
poäng. Dessutom är det endast i undantagsfall som poängen tar en student från U till betyg 3, oftast är 
det klart högre poängskörd innan poängen läggs till.

Således skulle jag vilja att det lades till ett (eller två) frivilliga examinationsmoment i kursen TSTE87 
Applikationsspecifika kretsar motsvarande 0 HP med lämplig examinationskod för detta syfte. Självklart 
tas motargument av formen "det behövs ny kurskod" osv emot ödmjukt, men jag hoppas och litar nu 

        

Bör vara ok men måste framgå 
tydligt i kursplanen.

MUN1 och MUN2 inlagt i Bilda

Rek ja Nej

https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.759440.1554385270!/F%C3%B6r%C3%A4ndring_SoCProfil.pdf


TSIN02 - Internetteknik (Internetworking) Guilherme B Xavier ISY ISY Lasse Alfredsson EF The suggested modification is an update to the content of the course such that there is a bit more 
content on optical fiber communications. Therefore the new "Intended Learning outcomes" now are 
(The 3rd item has been modified and the 4th added, and mentions of network economics have been 
removed): 

• Explain how an internet works, which different components are included and why they are included.
• Give an account of how Internet works on protocol level, what protocols are used, and what 
functionality these protocols contribute with.
• Understand how optical fibers, optical components and optical transmitters, amplifiers and receivers 
work. 
• Understand how optical fiber communication systems work, and their application in the core and 
access networks of Internet.
• Choose/design an appropriate protocol for a new application considering the requirements and usage 
of the application.
• Describe basic principles of source and channel coding for packet networks, special networks for 
clouds and Internet-of-things.

The proposed course content now is (There is more mentions of optical systems and components): 

Introduction, Packet switching vs Circuit Switching, the TCP/IP model, the network layer (IPv4 IPv6, 
routers, switches, DHCP, mobility in LTE, virtual circuits, routing), the transport layer (UDP, TCP), optical 
fibers, optical transmitters and receivers, passive and active components, wavelength and spatial 
division multiplexing, lightwave systems, sensor networks, Internet service provider pricing, clouds (Clos 
networks), DNS, multicasting, peer-2-peer, Skype NAT traversal, source and channel coding for packet 
networks (error concealment, interleaving, multiple description coding, layered coding, Shannon 

Svensk kursplan saknas.
Uppdaterade mål önskas enligt 
mail 190319.

Rek ja

TDIU14 Introduktion till examensarbete, 
ägarbyte (institution)

Torun Berlind ISY ISY Mikael Olofsson EF/DM Di Kursen ska flyttas tillbaka till IDA Ok
klart i BIlda

Rek ja Nej

ITN ITN

Blockbyten TNG041/TNE095 och TNE026 Adriana 
Serban/Torun Berlind

ITN ITN Adriana Serban EF ED;KTS Blockkrock mellan TNE026 A/D systemkonstruktion och TEIE53 Industriell ekonomi i termin 6 (vt1) på 
ED och KTS. Förslaget är att lägga TNE095 Projektkurs och TNG041 Vetenskaplig metodik i samma block 
(3 eller 4) och lägga TNE026 i det "andra" blocket. 

Blockbyten: TNE026 block 4 
(lp2) och TNG041 block 3
/klart i BIlda

Rek ja Nej

Network System Operation (ny kurs) Erik Bergfeldt ITN ITN Erik Bergfeldt IL KTS; ED Se TNK_NSO i Bilda för mer information (endast engelsk version i nuläget - svensk version framställs 
om beslut fattas att kursen ska införas).

Föreslagen valbar elektroteknisk kurs, TNK_NSO, ger KTS-studenter en lämplig möjlighet att erhålla 
masterexamen i elektroteknik. Inför 2019 försvårades detta då tre elektrotekniska kurser i KTS-
programplanen lades ner (TNK087, TNK080, TNK092) och endast två nya skapades (TNK116, TNK117). 
Under det senaste året har KTS-studenter framfört bristen på elektrotekniska kurser som ett problem.

Den föreslagna kursen TNK_NSO bygger vidare på flertalet obligatoriska kurser i KTS-programplanen.

Vi avvaktar till nästa år då 
kursen givits en gång

Ja Nej Nej VT1 1 En Ja

MAI MAI

TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära 
och partiella differentialekvationer

Nils-Hassan Quttineh MAI MAI Nils-Hassan Quttineh EF 6MMAT;M;Y
/Yi;

På grund av dåligt söktryck, med följd att kursen ibland ställs in, föreslår vi att kursen görs om till en 
vartannatårskurs. Avdelningen Beräkningsmatematik (BM) har även en ny lektor på ingång, med god 
kompetens inom numeriska metoder för ODE och PDE, så kursen kommer att ses över och fräschas upp.

Se över och fräscha upp kursen 
först.
Vi avvaktar i nuläget fler 
vartannatårskurser.

Rek nej Nej

Ny kurs i försöksplanering, fortsättning på 
TAMS41

Nils-Hassan Quttineh PPG KB (  MAI; Nils-Hassan Quttineh KB KB;TB; Förra året beslutades att kursen TAMS38 (Försöksplanering och biostatistik) ska ersättas med den nya 
kursen TAMS41 (Statistisk modellering med regressionsmetoder) samt en ny kurs TAMSxx med fokus 
på försöksplanering. 

Något för MMAT, Y och Yi?
Vi lägger ev in den på MMAT 
om inget överlapp med andra 
statistikkurser förekommer.

Om inget 
överlapp 
förekommer 
rek att 
kursen läggs 
in på MMAT

Ja Nej Nej HT1 Block 4 ( Sv/En Ja

Flytt av TAOP61 (från ht2 till vt2) Anders Ekinge PPG-EM MAI; N/A MD EMM;MMAT
; 
D;IT;KB;TB;U

Teknik för 
hållbar 
utveckling

TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system ligger i termin 7 då väldigt många EMM:are 
(åtminstone hälften) studerar utomlands. Det är mycket svårt att hitta kurs som kan ersätta denna. 
Förslaget är att istället ge kursen i termin 8, period 2 (en obligatorisk i vardera vår-period).

Examinator har gett klartecken.

De osäkerhetsfaktorer som finns är att placeringen på HT har fördelen att det är möjligt att läsa 
kursen i termin 9 istället. Det fåtal studenter som är utomlands VT eller helår kan då inte läsa den 
senare. I och med att kursen från HT2019 bara är obligatorisk för en profil (tidigare alla tre) kanske 
ändå vinsterna är större med en flytt. Belastningen i termin 9 är kanske stor nog ändå för de som vill 
l  k

Inte vår kurs men hur påverkar 
det oss i 2vt2? Block? Går ej 
block 4 (TGTU83 obl ligger i bl 4)
MD har beslutat att inte flytta 
kursen!

Nej

TAMS22, periodplacering Erik G. Larsson ISY MAI Lasse Alfredsson DM Y/Yi;MAT,DAV,CS,D,IT,U TAMS22 förläggs över hela terminen, HT1-HT2, i schemablock 4.
Bakgrunden till ändringen är primärt att kursen ska kunna ingå som obligatorisk på den nya Y-profilen 
"Datadriven Analys och Maskinintelligens".
Denna förändring är förankrad hos Martin Singull, avdelningschef på MAI.

krock med TAOP04 (obl kurs) 
och TATA62 (valbar) för MMAT i 
termin 3. Om förslag går 
igenom bör vi byta block på 
TAOP04 (till block 3) (krock med 
TATA55 valbar för Ytma)
Kursen är en vartannatårskurs, 
om den ska vara obligatorisk på 
den nya profilen bör den ej 
fortsätta vara VÅK.

Rek ja, men 
följer ägande 
nämnds 
beslut, med 
konsekvensen 
 blockbyte 
för TAOP04 
och att 
kursen ges 
varje år.

Nej

TAMS15 Matematisk statistik, grundkurs Torun Berlind TFK MAI N/A EF Kursen måste byta kurskod iom byte av betygsskala pga övergång till Ladok 3. AL-skalan (där olika 
slutbetyg G/U alt U,3,4,5 kunde anges) används inte längre. I Studieinfo kommer inte förändringen att 
synas mer än att kurskoden är bytt, det är bara en Ladokförändring.

Ny (tillfällig) kurskod TAMS15NY (Nej)

TATM79  Matematisk grundkurs Torun Berlind TFK MAI N/A EF Kursen måste byta kurskod iom byte av betygsskala pga övergång till Ladok 3. AL-skalan (där olika 
slutbetyg G/U alt U,3,4,5 kunde anges) används inte längre. I Studieinfo kommer inte förändringen att 
synas mer än att kurskoden är bytt, det är bara en Ladokförändring.

Ny (tillfällig) kurskod TATM79NY (Nej)

Valbar kurs i datateknik på alla profiler på Y, 
Yi och MED

PPG1 N/A EF Y;Yi;MED Ytmt, Yfmt Förslag att alla profiler på civ ing programmen ska ha minst en valbar kurs i datateknik. Detta saknas 
idag på profilerna teknisk fysik - material- och nanofysik samt finansiell matematik och teknisk 
matematik

Förslag på lämplig kurs önskas. Rek ja

TEMA TEMA

Förbättra och digitalisera TGTU35 
Introduktion till universitetsstudier

Maria Eidenskog TEMA TEMA; N/A DM Alla utom IL Den ändrade kursen heter i Bilda TGTU35XX. Mailat in ett dokument till mailadressen ovan. 
 Följer ägande nämnds beslut Nej

TGTU01 Teknik och etik (TGTU01XY) Tea Nygren TFK TEMA; N/A DM Pro,FyN;D;D
PU;ED;EMM;
I/Ii;IT;KB;KTS
;M;MED;MT;
U;Y/Yi;TB;Di;
EL;KA

Nej Kursen måste byta kurskod iom byte av betygsskala iom pga övergång till Ladok 3. AL-skalan (där 
olika slutbetyg G/VU alt U,3,4,5) kunde anges används inte längre. I Studieinfo kommer inte 
förändringen att synas mer än att kurskoden är bytt, det är bara en Ladokförändring.

Ok med en kommentar. Obl 
moment ska vara poängsatta 
och ha en examinationskod.

Rek ja med 
kommentar

Ja Nej Ja TGTU01 Teknik  som tidigasom tidigSv



Ändring av examination för TGTU49 
Teknikhistoria 

Maria Eidenskog TEMA TEMA; ok! DM Flera olika 
program 
som har 
kursen som 
valbar;

I kursen ingår seminarier och hemtenta. Seminarierna är obligatoriska men ger inga högskolepoäng 
utan alla poäng examineras genom en hemtenta. Vi föreslår att 2 hp fördelas till seminarierna och 4 
hp till hemtentan för att förstärka vikten av seminarierna som är en central del i kursens innehåll. 

Följer ägande nämnds beslut Rek ja Nej

Utveckling av TGTU83 Vetenskapsteori
Förslag på nytt kursnamn: Vetenskapens 
och teknologins filosofi för ingenjörer 

Maria Eidenskog TEMA TEMA;IKK Ok! DM Flera olika 
program 
som har 
kursen som 
valbar;

Då kursen  TGTU83 Vetenskapsteori 6hp haft sjunkande söktryck under några år vill vi utveckla kursen 
och på så sätt locka fler studenter. Ändringarna består i nytt namn, nya examinationsformer, delvis 
nytt kursinnehåll och ny kurslitteratur. Tidigare år har examinationen bestått av en skriftlig tenta, 
något som varken lärare eller studenter varit helt nöjda med. Vi föreslår därför att examinationen 
ändras till seminarier och hemtenta. Seminarier (1 hp) ger betyg Deltagit/ej deltagit och hemtentan 
(5hp) har betygskalan 3-5. Förslag på nytt namn: Vetenskapens och teknologins filosofi för ingenjörer. 
Övriga ändringar kan ses i Bilda. 

Följer ägande nämnds beslut.
Dock, våra program har den 
som obligatorisk (övr har den 
valbar) och dessa är EJ 
ingenjörsprogram. Vi tycker att 
kursnamnet bör anpassas efter 
detta.
FyN, MFYS, Mat o MMAT har 
den som obl.

Rek ja med 
mod 
kursnamn

Nej

Övrigt Övrigt

Kursnamn (Analoga) filter TSEI10 PPG1 ISY EF EL Inkonsekvent namngivning på kurserna TSEI10 Filter, TSEI07 Digitala filter respektive TSTE14 Analoga 
filter och TSTE06 Digitala filter. Kurserna samläses delvis. Inresande studenter väljer ofta den avancerade 
kursen TSTE14 Analoga filter när de egentligen söker G-kursen TSEI10. Ett tillägg i namnet på kursen 
skulle vara förtydligande.

Ok Rek ja Nej

anpassning av tentamensschema för TSKS10 
och TFYA73 (TSEA56)

PPG1 N/A EF Y; Yi; I; Ii Förslag att lägga tentorna för TFYA73 och TSKS10 sent i tentamensschemat vt2 för att ge plats för 
redovisningar i TSEA56 Elektronik kandidatprojekt i tentamensperioden

Ok Rek ja Nej

Flytt av TPTE06 till termin 6 för civing i DM-
nämnden.

Tea Nygren TFK ordförand  N/A DM D;IT;MT;U;I/Ii
;KB;TB;KTS;M
;EMM;DPU;
MED;Y/Yi;ED

Flytt av TPTE06 då få studenter i termin 4 följer kursen. Vi låter kursen ligga kvar i 
termin 4

Rek nej Nej

Uppdateringar av samliga kursmatriser med 
anledning av uppdaterad LiTH Syllabus.

Torun Berlind TFK alla N/A EF Uppdateringar av samtliga kursmatriser/IUAE med anledning av uppdaterad LiTH Syllabus. 
Särskilt avsnitt
1.4 (Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen) 
1.5 (Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete) saknas och är kritiska för 
kvalitetsutvärderingarna på programnivå. Väsentlig fördjupning = A1X-nivå.

Studierektorer uppmanas hjälpa 
till att påminna om vikten av att 
uppdatera matriserna 2020 inför 
kvalitetsutvärdering av Y/Yi 
2019. 
Matriser uppdaterade efter 
190101 berörs ej.

Rek ja
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