
Samtliga förslag inskickade tom 5/2 samt förslag från PPG.
Svar från programnämnden Maskinteknik och design.

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 MD Förslaget 
är en ny 
kurs

Examinati
onsmome
nt

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
Stefan Holmlid TDDE03 Designstudie II, byte av block IDA IDA Jalal Maleki MD Civilingenjör Design och 

produktutveckling - DPU
Byte av block för TDDE03 från block 4. TDDE03, byte av block från block 4. Kursen är på 12 hp över hela 

terminen, och är en central kurs i en av DPU programmets profiler. Den 
behöver ett block med mer schemalagd tid. Det vore rimligt att en kurs på 
6hp som går över hela terminen har block 4 istället. Kursen TDDD51 
flyttas med fördel till samma block. Kursen TDDE37 bör inte ligga i samma 
block

2019 har TDDE03 bytt till block 3. Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid Ny valbar kurs på DPU IDA IDA Jalal Maleki MD Design
Civilingenjör Design och 
produktutveckling - DPU
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Öppna kursen "contemporary 
perspectives on value creation" som 
valbar kurs

Möjliggör för DPU att läsa kursen "Contemporary perspectives on value 
creation" som valbar kurs inom profilerna "management" och "teknisk 
design"

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid Ny valbar kurs på DPU IDA IDA Jalal Maleki MD Design
Civilingenjör Design och 
produktutveckling - DPU
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Öppna upp kursen "Physical 
computing..." som valbar för DPU

Öppna upp kursen "Physical computing" som valbar kurs för DPU. Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid Nya examinationsmoment på kursen 
"Codesign"

IDA IDA Jalal Maleki MD Design
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Ändrade examinationsmoment 
anpassade efter hur kursen kan 
examineras

Examinationsmomenten på kursen "Codesign..." behöver anpassas. 
Studenterna hade mindre erfarenhet av codesign än väntat, vilket 
föranlett ändringar i hur kursen ges. Vilket behöver avspeglas i 
examinationsmomenten.
Nya föreslagna moment: 

UPGm Descriptive essay (U,G) 1hp
DESn Assignment (U,3,4,5) 3hp
UPGo Literature paper (U,3,4,5) 2hp

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid Nya examinationsmoment på TDDE37 
Studio 2

IDA IDA Jalal Maleki MD Design
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Anpassning av examinationsmoment Examinationsmomenten i TDDE37 behöver anpassas.
DESx Exercise (U,G) 1hp
UPGx Critical analysis (U,3,4,5) 4hp
DESx Prototypes (U,3,4,5) 4hp
DESx Report (U,3,4,5) 3hp

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDC17 Artificiell intelligens IDA IDA MD Civ.ing DPU Valbar kurs Införs som valbar kurs för DPU 7ht1, block 3 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDD57 Fysisk interaktion och 
spelprogrammering

IDA IDA MD Civ.ing DPU Valbar kurs Införs som valbar kurs för DPU 8vt1, block 1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDD97 Webbprogrammering IDA IDA MD Civ.ing DPU Valbar kurs Införs som valbar kurs för DPU 8vt1, block 3 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDE01 Maskininlärning IDA IDA MD Civ.ing DPU Valbar kurs Införs som valbar kurs för DPU 7ht2, block 1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDE39 Fysisk interaktionsdesign och 
prototyping

IDA IDA MD Civ.ing DPU Valbar kurs Införs som valbar kurs för DPU 8vt1-2, block 4 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDE18  Programmera C++ valbar kurs på M 
och DPU

IDA IDA MD Civ.ing M Valbar kurs Införs som valbar kurs för M 7ht1 - 7ht2 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Stefan Holmlid TDDD12 Databasteknik IDA IDA IL Civ.ing DPU EMM Valbar kurs Införs som valbar kurs för DPU, EMM 8vt2 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Lennart 
Hågeryd

TDDD44 Problemlösning och 
programmering

PPGEMM IDA MD Civ.ing EMM Kursen utgår 2019 för EMM Kursen ersätts av TDDE04 Introduktion till programmering och datalogiskt 
tänkande

Förslaget genomförs Förslaget genomförs

Lennart 
Hågeryd

TDDE04 Introduktion till programmering och 
datalogiskt tänkande

PPGEMM IDA MD Civ.ing EMM Ny obligatorisk kurs Införs som obligatorisk kurs för EMM i 1ht1-2, block 4 respektive block 1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Lennart 
Hågeryd

TDDE04 Introduktion till programmering och 
datalogiskt tänkande

PPGMI IDA MD Högskoleingenjör MI Ny obligatorisk kurs Införs som obligatorisk kurs för MI i 1ht2, block 1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs 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

Examinati
onsmome
nt
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nya 
kursen 
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annan 
kurs?

Ange 
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Språk ska 
kursen ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång 
till kursen

Samtliga förslag som berör IEI IEI



Danica Djuric 
Ilic

förändring i befintlig kurs "Internationella 
energimarknader" TMES51

IEI IEI Bahram 
Moshfegh 
(kursens 
examinator)

IL
(MD)

Sustainability Engineering 
and Management, 
masterprogram
 Industrial Engineering and 
Management, 
masterprogram
 Industrial Engineering and 
Management, 
masterprogram 
(Environmental Innovation 
Management)
Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Förändring av beskrivningen av 
lärandemålen och kursinnehållet

På engelska:
Ny kursplan
Lärandemål
The aim is to give the student profound knowledge of how energy is 
traded. The focus is on the large-scale trading on the world market. 
Hence, the procedures for how energy in the forms of oil, coal and natural 
gas changes owners are described in detail. Normally, commodities of 
these kinds are bought and sold on the world market at places called an 
exchange. There are many exchanges around the world and at such spots 
contracts in the form of options, futures and forwards are dealt with. 
Green certificates, carbon dioxide allowances and other financial 
instruments are also sold and traded at some exchanges.
  After the course the student should know how to:
•	value financial instruments for energy trading on a deep level.
•	argue how different energy sources are utilized on a large-scale level.
•	reflect how oil, coal, natural gas and other fossil fuels, in the form of 
commodities, as well as electricity is traded.
•	value the trade with green certificates

Kursinnehåll
The course includes lectures on how to trade oil, coal, natural gas and 
other energy commodities. The corresponding financial instruments such 
as forwards, futures are dealt with in depth but also options are included. 
Electricity trade at Nasdaq OMX Commodities and other such market 
places is studied as well as the trade with green certificates and carbon 
dioxide allowances.

På svenska:

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Roland 
Gårdhagen

Examinationsmioment TMMV18 och 
TMMV58

IEI IEI Roland 
Gårdhagen

MD
(IL)

MEC
Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör Maskinteknik - 
M
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Byte av examinationsmoment, samma 
moment införs i båda kurserna. 

UPG1, Inlämningsuppgifter, skriftlig redovisning (U,3,4,5), 4hp 
UPG1, Assignments, written presentation (U,3,4,5), 4hp

UPG2, Uppgifter som examineras skriftligt och muntligt (seminarium) 
(U,3,4,5), 2hp
UPG2, Tasks to be examined in written and oral (seminar) form (U,3,4,5), 
2hp 

UPG1 bidrar till 70 % av slutbetyget och UPG2 bidrar 30 %. Både UPG1 och 
UPG2 måste vara godkända för godkänd kurs. 
Contribution to the final grade: UPG1 70 % and UPG2 30 %.  Both UPG1 
and UPG2 must be approved to pass the courses. 

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMPS18 IEI IEI Mikael Axin MD
(IL)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

Hopslagning av kurser Vi föreslår att TMPS18 slås ihop med TMHP03. Kurserna har i princip 
identiska lärandemål och ges under samma period. Resursutnyttjandet 
hos kursens lärare skulle bli med effektivt om i princip samma kurs inte 
behöver ges 2 gånger. Under HT18 var det dessutom enbart 5 studenter 
som läste kursen TMPS18. Konsekvensen av en hopslagning är att I-
studenterna som förut läst TMPS18 i block 3 istället får läsa TMHP03 i 
block 4. TMPS18 är en valbar kurs i masterprofil Produktutveckling och 
där finns ingen annan kurs i block 4. TMPS18 är också en valbar kurs i den 
teknisk inriktning Maskinteknik. I nuläget krockar kursen med TMPS22 
Monteringsteknik i block 3. Om studenterna istället läser TMHP03 i block 
4 så uppstår ingen krock med andra kurser inom den inriktningen.

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMHP51 IEI IEI Mikael Axin MD MEC
Civilingenjör Maskinteknik - 
M
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Ändring av poängfördelning på 
examinationsmoment

Vi föreslår att ändra poängfördelningen på examinationsmomenten 
enligt: 1 hp för labbarna, 2 hp för inlämningsuppgifterna och 3 hp för 
tentan. Detta för att bättre avspegla den nuvarande arbetsfördelningen i 
kursen. Provkoderna efter ändringen blir då: TEN3 En skriftlig tentamen 3 
hp, LAB2 Laborationer 1 hp och UPG2 Inlämningsuppgifter 2 hp. 
Observera att den nuvarande provkoden för tentan i Bilda heter TEN1 
men i Ladok heter den TEN2.

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMKT96 IEI IEI Mikael Axin MD Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Tas bort från M-programmet? Vi föreslår att kursen tas bort som valfri kurs på M-programmet på termin 
9. Anledningen är att M-studenterna saknar vissa förkunskapskrav och 
därmed har svårt att tillgodogöra sig kursinnehållet. 

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMMI13 IEI IEI Mikael Axin MD Högskoleingenjör 
Maskinteknik - Mi

Ny provkod Vi förslår att provkoden UPG1 1,5 hp läggs till med betyget U/G. Inom 
ramen för UPG1 ska studenterna i grupper (2-3 personer) konstruera ett 
hydraulsystem för ett arbetsfordon eller liknande. Framförallt ska 
systemet dimensioneras och en energianalys ska göras. Studenterna 
skriver en rapport där beräkning och systemkrav ska redovisas. 
Rapporterna kommer genomgå en peer-review process av en annan 
grupp. Liknande uppgift finns i kursen TMHP02 för MEC och M4. Mindre 
justeringar kommer att göras för att passa till Mi2 studenter. I samband 
med detta minskas poängen för tentan till 3 hp. Provkoderna efter 
ändringen blir då: TEN2 En skriftlig tentamen 3 hp, LAB1 En 
laborationskurs 1,5 hp och UPG1 Inlämningsuppgifter 1,5 hp.

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej



Mikael Axin TMMS10 IEI IEI Mikael Axin MD Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Ny provkod Vi förslår att provkoden UPG1 1,5 hp läggs till med betyget U/G. Inom 
ramen för UPG1 ska studenterna parvis bli "experter" på ett ämne 
relevant för kursen. Typiska ämnen kan vara kavitation, lasthållningsventil, 
separata strypställen, EHA etc. Studenterna väljer själva ämne från en 
given lista och sedan skriver en kortare "artikel" som sedan redovisas på 5 
min på ett seminarium. "Artikeln" ska vara på 3-4 fyra sidor och innehålla 
minst 3 vetenskapliga artiklar. "Artikeln" kommer att skickas genom 
urkund för att spåra plagiat från tidigare år. Artiklarna kommer genomgå 
en peer-review process av 1-2 andra grupper. Genom seminariet och peer-
review processen kommer även alla studenter få en bredare kunskap om 
hydraulik. I samband med detta minskas poängen för tentan till 3,5 hp och 
poängen för labbarna till 1 hp. Provkoderna efter ändringen blir då: TEN2 
En skriftlig tentamen 3,5 hp, LAB2 En laborationskurs 1 hp och UPG1 
Inlämningsuppgifter 1,5 hp.

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMMI68 IEI IEI Mikael Axin MD Högskoleingenjör 
Maskinteknik - Mi

Ändring av provkoder Vi föreslår att HEM1 tas bort som betygsättande moment i TMMI68 av 
följande anledningar: Den skapar osäkerheten i betygsättningen och 
genomförandet hos studenterna. Den är alldeles för lätt att fuska på och 
det är svårt att bevisa fusk när det förekommer. Den tar ca 40-50 timmar 
att skapa och rätta utan att tillföra något till undervisningen. Vi föreslår 
därför att HEM1 tas bort till förmån för ett betygsatt projekt för att lämna 
mer utrymme åt undervisning inom projektet. Angående att säkerställa 
individuell betygsättning så kommer duggan finnas (och ökas från 1 hp till 
2 hp) samt ett förhör om projektet för att säkerställa att alla varit 
delaktiga i att ta fram resultatet. Provkoderna efter ändringen blir då: 
UPG3 Dugga toleranssystem och måttsättning, halvtid (U,3,4,5) 2 hp, LAB2 
Godkända datorövningar (U,G) 1 hp och PRA2 Projekt, 
produktionsritningar av produkt (U,3,4,5) 3 hp. 
Examinationsinformationen ska ändras till: För godkänt i kursen krävs 
godkänt på alla delmoment. Betyget bestämt utifrån av 40% av resultatet 
på UPG3 och 60% av resultatet på PRA1. Summan avrundas till närmaste 
heltal.

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMAL02 IEI IEI Mikael Axin MD AERO
Civilingenjör Maskinteknik - 
M
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Ny provkod Vi förslår att provkoden UPG1 1 hp läggs till med betyget U/G. Inom 
ramen för UPG1 ska studenterna parvis bli "experter" på ett ämne 
relevant för kursen. Detta var något som introducerades redan under 
HT17 med stor framgång. I samband med detta minskas poängen för 
tentan till 3 hp. Provkoderna efter ändringen blir då: TEN3 En skriftlig 
tentamen 3 hp, LAB2 Laborationsuppgifter 2 hp och UPG1 
Inlämningsuppgifter 1 hp. Vi föreslår också att språket ändras från 
svenska/engelska till engelska då kursen ges på ett internationellt 
masterprogram. (Skickade in detta som ändring inför HT2018 också. Om 
det bedöms som en för stor ändring att göra inför HT2018 så föreslår vi 
den till 2019)

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Mikael Axin TMKT82 IEI IEI Mikael Axin MD Civilingenjör Design och 
produktutveckling - DPU

Ta bort felaktig provkod I nuvarande kursplan finns en provkod med benämningen "UPG1 UPG 2" 
som är namnlös och är värd 0 hp. Den ska tas bort.

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Peter Schmidt Byte av block i TMMS30  Flerkroppsmekanik 
och robotik

IEI IEI Peter Schmidt MD AER
Civilingenjör Maskinteknik - 
M
Högskoleingenjör 
Maskinteknik - Mi
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

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.

Vänligen
Peter Christensen, kursansvarig

Förslaget genomförs Förslaget genomförs 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
Professor
Division of Solid Mechanics/IEI

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Uni Sallnäs Flytta TMQU13 IEI IEI Uni Sallnäs IL
(MD)

Industrial management 
and engineering
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör Maskinteknik - 
M
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Vi vill flytta TMQU13 från ht1 till vt2. Vi vill att studenterna ska ha kunskapen från den här kursen inför 
projektkursen TMQU27 som går på hösten. Därför vill vi flytta den från 
ht1 termin 9 till vt2 termin 8. Vi vill att den ska ligga kvar i samma 
schemablock så att den inte ska krocka med TMQU04. 

Avvaktr beslut från IL Nej

Uni Sallnäs Masterprofil i kvalitets- och 
verksamhetsutveckling I-programmet

IEI IEI Uni Sallnäs IL
(MD)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Det går att läsa masterprofilen i 
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 
utan att egentligen ha så mycket 
kvalitetsfokus. För att komma tillrätta 
med detta problem så föreslår vi en ny 
lösning.

Bakgrund: Nuvarande profil innehåller många kurser, varav flera är 
utanför kvalitetsområdet. Man kan följa masterprofilen utan att ha läst 
grundkursen i kvalitet och så som den är upplagd behöver man bara läsa 
en kvalitetskurs innan projektkursen. Sammanfattningsvis är det för lite 
kvalitetsfokus i kvalitetsprofilen.

Förslag (visualiseras även i separat mailad fil):
•	Ta bort kurser som inte har fokus på kvalitetsutveckling. 
•	Justera vilka kurser som är obligatoriska. 
•	Lägga till en ny kurs i Quality Engineering and Design, se separat inlämnat 
förslag. 
•	Flytta en kurs, se separat inlämnat förslag. 
•	Grundkursen TMQU03 föreslås bli obligatorisk då det är en grund för att 
läsa övriga kurser. Eftersom detta är en G2-kurs så ligger den dock utanför 
de 30hp A-kurser som ska ingå i masterprofilen. 
•	Vi planerar för framtiden även att föreslå en ny kurs i Managing Big Data 
Analytics, men den föreslås alltså inte för 2019. 

Avvaktr beslut från IL Nej



Uni Sallnäs Ny kurs: TMQUx1 Quality engineering and 
design

IEI IEI Uni Sallnäs MD
(IL)

Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Förslag på ny kurs i kvalitetsutveckling. Det finns ett behov för studenter att inom ramen för produktutveckling 
kunna använda statistiska metoder, som ett komplement till traditionella 
deterministiska metoder, för att säkerställa kvaliteten på produkter. 
Området "Quality engineering and design" handlar om just detta. Kursen 
skulle därför vara intressant och relevant dels för studenter som 
fokuserar på produktutveckling, och dels för studenter som fokuserar på 
kvalitetsutveckling. Kursen är tänkt att ges av avdelningen Logistik- och 
kvalitetsutveckling, i samarbete med interna (IEI) och externa föreläsare.

Förslag på kurs (på övergripande nivå - vi kompletterar självklart med mer 
detaljer när ni vill veta mer):

Course name: Quality Engineering and Design

Overall goal: To provide students with knowledge of engineering tools for 
designing customer focused products and services that are robust and 
insensitive to variability in customer demands, usage, materials and 
environment.

Prerequisites
–	Mandatory: Basic Statistics
–	Recommended: At least one of Quality Management (TMQU03), Six 
Sigma Quality (TMQU04), Customer Focused Product and Service 
Development (TMQU13), and Statistical Quality Control (TMQU31)

Assignments (conducted in groups of 3-4 students)
1.	Requirements: QFD assignment 
2.	Concepts: Pugh assignment 
3 	Improvements: Robust Design assignment 

Förslaget genomförs Förslaget genomförs Ja UPG1	Inlä
mningsup
pgifter	U,
G	5,5 hp
KTR1	Kon
trollskrivn
ing	         
U,G	 0,5 
hp
Uppgifter 
och 
kontrollsk
rivning 
poängbed
öms och 
den 
sammanla
gda 
poängsum
man ligger 
till grund 
för 
betyget 
som ges 
på kursen 
(U,3,4,5).

Nej HT1 Helst inte i       Engelska Ja

Masterprofil i produktionsledning IEI IEI Mattias 
Henningsson

MD Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Masterprofil i produktionsledning. 
Startar HT-18 och termin 8 och 9 
behöver specificeras.

Följande kurser införs:    https://liu.se/studieinfo/program/6cmmm/1307  Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Uni Sallnäs Masterprofil i kvalitets- och 
verksamhetsutveckling M-programmet

IEI IEI Uni Sallnäs MD
(IL)

Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Masterprofil inom kvalitets- och 
verksamhetsutveckling startar HT-18 
och termin 8 och 9 behöver 
specificeras. Detta är gjort i förslaget. 

Masterprofil inom kvalitet startar HT-18 och termin 8 och 9 behöver 
specificeras. I detta arbete har ett par nya kurser diskuterats. 

Förslaget visualiseras i separat mailad fil (se mail). Kursen Quality 
Engineering and Design är ny och preciseras i separat inlämnat förslag. Vi 
planerar även för framtiden att föreslå en ny kurs i Managing Big Data 
Analytics, men den föreslås alltså inte för 2019. 

Avvaktr beslut från IL Nej

TMME50 Flygmekanik IEI IEI MD Civ.ing M Kursen dubbelklassas Är idag klassad som maskinteknik. Dubbelklassas med teknisk fysik också. Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Carina 
Sundberg

TKMJ15 Miljömanagement IEI IEI MD Civ.ing DPU Läggs som valfri på programmet DPU 8vt1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Carina 
Sundberg

TKMJ10 Industriell ekologi IEI IEI MD Civ.ing DPU Läggs som valfri på programmet DPU 8vt1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Carina 
Sundberg

TMKM40 KM - Nya material IEI IEI MD Civ.ing DPU Läggs som valfri på programmet DPU 8vt1 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Christina 
Nordin

TEAE13 Affärsrätt IEI IEI IL Civ.ing DPU Läggs som valfri på programmet DPU 8vt2 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

Carina 
Sundberg

TKMJ14 Large Technical Systems and the 
Environment ändrar status från o till v

IEI IEI Carina 
Sundberg

MD Master MEC Ändrar från o till v MEC 3ht1 (kull 2018) Förslaget genomförs Förslaget genomförs 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

Examinati
onsmome
nt

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 IFM IFM
Rita Fantl TFKE30 Examination IFM IFM Magdalena 

Svensson
KB
(MD)

Kandidatprogram Kemisk 
biologi och 
Masterprogram Protein 
Science
Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM
Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Examination TFKE30
TEN1	En skriftlig tentamen	U,3,4,5	      4 hp
LAB1	En laborationskurs	U,G	      2 hp

Avvaktr beslut från KB Nej



Emma Björk Valbar kurs för M/DPU/EMM, TFYAXXX1 IFM IFM Magnus 
Johansson

MD Civilingenjör Design och 
produktutveckling - DPU
Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM
Civilingenjör Maskinteknik - 
M

Kursförslag för valbar kurs med inom 
elektromagnetism, optik och modern 
fysik.

Den föreslagna valbara kursen, TFYAXXX1 Fysik för ingenjörer, innehåller 
områden inom fysiken som kompletterar de kurser som ges inom 
M/EMM/DPU-programmen. Under några möten under 2016 har IFM och 
MD-nämndens ordförande diskuterat en kurs med fokus på de 
naturvetenskapliga färdigheter som en ingenjör behöver, detta efter att 
TFYA72 utgått ur M-programmets programplan. 

Det är av största vikt att ingenjörerna från LiU har en stark 
naturvetenskaplig bas. Vid en kursanmälan framkom att studenter saknar 
denna typ av innehåll i sitt kursutbud: 
"Jag har ett stort intresse av optik och vill gärna lära mig mer. Mina 
valbara kurser tillgodoser inte tillräckligt med kunskap inom området 
enligt mig." – student DPU

TFYAXXX1 har inriktning mot elektromagnetism, optik och modern fysik. 
Ytterligare områden kan naturligtvis tillkomma om nämnden önskar. 
Kursen delas in i ca 7 moduler motsvarande olika fysikaliska områden. 
Inom varje område ges typiskt två föreläsningar som innehåller en eller 
flera tekniska tillämpningar samt den teori som behövs för att förstå 
dessa. Inom varje modul ges också en ingenjörsmässig problemuppgift 
(inlämningsuppgift, miniprojekt, laboration, etc.). Kursens teoridelar 
examineras kontinuerligt via duggor (en per modul).

Nivån på kursen (G1, G2) skulle bero på dess placering i programplanen. 
En kurs med liknande upplägg, TFYA89 Naturvetenskap för ingenjörer – 
principer och tillämpningar, utvecklades 2017 för I/Ii-programmen och 
ligger på G2 nivå i termin 6. Innehållet i TFYA89 har visst överlapp med 
TFYAXXX1 och vissa moduler, t. ex. optik och modern fysik, kan samläsas 
om kurserna ges under samma period   

Förslaget genomförs. Kursen 
införs som valbar för DPU, EMM 
och M i termin 7ht2, block1

Förslaget genomförs Ja LAB1 
Experime
ntella 
problemu
ppgifter 
(U,G), 4 
hp
UPG1 
Kontinuerl
ig 
examinati
on 
(duggor) 
(U,3,4,5), 
2 hp
Slutbetyg 
beräknas 
utifrån 
summerin
g av 
resultaten 
på 
duggorna. 

Nej VT1+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

Examinati
onsmome
nt

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

Examinati
onsmome
nt

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
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

Examinati
onsmome
nt

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
Erik Frisk Kursförslag: Maskininlärning, planering och 

reglering för autonoma farkoster, 6 ECTS 
poäng

ISY ISY Johan Löfberg EF
(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.

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 och studenterna uppnås. Den föreslagna
kursen behandlar således ett mycket aktivt fält, med både industriell
utveckling och internationell akademisk forskning. Kursen anknyter
också till pågående verksamhet vid flera grupper vid Institutionen för
Systemteknik, specifikt Fordonssystem, Reglerteknik, Datorseende, samt
Datorteknik.

Institutionen för Systemteknik har en ny lokal, arenan i Visionen, som
är mycket lämpad för utveckling och testkörning av autonoma

Avvaktr beslut från EF Ja Inlämning
suppgifter
, 6hp, (U, 
3, 4, 5) 
Projektet 
examinera
s via 
inlämning
suppgifter 
och ett 
avslutand
e projekt.  
Detaljer 
runt 
examinati
on finns i 
bilaga.

Ja Flygmekan             HT1 Block 1 elle  Svenska/engel Ja



Lennart 
Hågeryd

TMMI04 PPGMI ISY Tomas 
Svensson

MD Högskoleingenjör 
Maskinteknik - Mi

Kursen utgår 2019 för MI
PPGMI uppmanar ISY att inkomma med förslag till en ny kurs med 
arbetsnamnet ”Elektroteknik ”. Tanken med denna nya kurs skulle vara att 
för MI på sikt ersätta både TMMI04 Elektroteknik och TMEI01 
Elkraftsteknik och bör då till kursinnehåll vara en lämplig mix av båda 
kurserna. För MI skulle den nya kursen ges 4vt1-2021 första gången. 
Nuvarande TMMI04 Elektroteknik skulle dock utgå för MI redan 2019 och 
TMEI01 Elkraftsteknik utgår 2021. 

Förslaget genomförs Förslaget genomförs

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.

Karin Karltorp har lagt in kursen i BILDA som TSBBXX18

Avvaktar beslut från IL Ja PROJ, 6 hp Nej VT1 Inte samma    Svenska

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

Examinati
onsmome
nt

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
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

Examinati
onsmome
nt

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
Torun Berlind Införande av moment med hållbar 

utveckling på programmet MMAT
PPG MAI 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.

Avvaktar beslut från EF Nej

Lennart 
Hågeryd

TAOP61 Optimering av realistiska, 
sammansatta system. 

PPGEMM MAI N/A MD Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM

Ändring av obligatoriekrav för TAOP61 
Optimering av realistiska, sammansatta 
system till valbar kurs inom profilen för 
EMM-Hållbart företagande samt 
Systemverktyg för hållbar utveckling.  

TAOP61 Förslaget genomförs Förslaget genomförs Nej

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.

Avvaktar beslut från EF 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

Examinati
onsmome
nt

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 TEMA
Maria 
Eidenskog

TGTU01 Teknik och etik PPG TEMA DM Civ.ing DPU, EMM Valbar kurs 8vt1 Läggs som valbar på programmen Avvaktar beslut från DM

Maria 
Eidenskog

TGTU91 Retorik i teori och praktik PPG TEMA DM Civ.ing DPU Valbar kurs 8vt1 Läggs som valbar på programmet Avvaktar beslut från DM

Maria 
Eidenskog

TGTU76 PPG TEMA DM Civ.ing DPU EMM Valbar kurs 8vt2 Läggs som valbar på programmen AvvakUar besluU från DM

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.

Avvaktar beslut från DM Ja UPG1 
Deltagand
e vid 
seminarie
r och 
skriftlig 
förbereda
nde text 
inför 
seminarie
t (3hp) 
(U/G)
UPG2 
Hemtenta 
(3hp) (U, 
3, 4, 5)

Nej VT2 - Engelska Ja


	Publiceras

