
Samtliga förslag inskickade tom 5/2
Svar från programnämnderna i respektive programnämnds sammanställning. 

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 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
Jalal Maleki Ny kurs IDA IDA Jalal Maleki DM gdk Nytt förslag på kurs för GDK2 TDDE61XX Ja PRA1 UG

PRA2 U, 3, 
4, 5

Nej VT1 3 Svenska

Stefan 
Holmlid

TDDE03, 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

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"

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. 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

Nej

Stefan 
Holmlid

Nya examinationsmoment på TDDE37 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

Nej

Torun 
Berlind

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

PPG1 
(Torun 
Berlind)

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

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

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

Nej

Karin 
Karltorp

TDDD55 Kompilatorer och 
interpretatorer tas bort från I/Ii-
datateknisk inriktning

IDA IDA N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TDDD55 Kompilatorer och 
interpretatorer tas bort från 
datateknisk inriktning för I/Ii

TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer tas bort från datateknisk 
inriktning (och därmed från programplanen för I/Ii) pga att få studenter 
läser den (5 st på 3 år).

Nej



Karin 
Karltorp

TBMI26 Neuronnät och lärande system 
får ingå i datateknisk inriktning på I/Ii

Utbildni
ngsledar
e IL

IMT N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TBMI26 Neuronnät och lärande system 
får ingå i datateknisk inriktning på I/Ii

TBMI26 Neuronnät och lärande system får ingå i datateknisk inriktning på 
I/Ii. Rekommenderad förkunskap är Signalbehandling - utred om det 
fungerar.

Nej

Karin 
Karltorp

TDDD14 Formella språk och 
automatateori tas bort från datateknisk 
inriktning för I/Ii

Utbildni
ngsledar
e IL

IDA N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TDDD14 Formella språk och 
automatateori tas bort från datateknisk 
inriktning

TDDD14 Formella språk och automatateori tas bort från datateknisk 
inriktning (och därmed från programplanen för I/Ii) pga att få studenter 
läser den (5 st på 3 år).

Nej

Ola Leifler Ersättning av TDDD30 med ny kurs i 
programvarukvalitet

IDA IDA Ola Leifler DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - U

Den nya kursen ersätter TDDD30 och ge
r förkunskaper till TDDB84XX och TDDE
0001. Stöttar TDDD96

Detta förslag läggs tillsammans med förslagen för TDDB84XX och 
TDDE0001
Båda de nuvarande kurserna TDDB84 
Designmönster och TDDD05 använder utvärdering av programvarukvalitet
 i sina kurser. Ämnet tas upp två gånger på litet olika sätt och det skulle un
derlätta för studenterna om de fick en mer koherent bild av ämnet.
Kursen TDDD30 Avancerad programvaruteknik var från början tänkt att ge
 våra internationella masterstudenter en forksningskoppling i ämnet och 
med en 3 hp uppsats förbereda dem för examensarbetet. Även forsknings
metodik och etik ingick. Mycket av det behovet täcks in av TDDD89 Veten
skaplig metod, TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4, samt den nya 
introduktionskursen för CS/DAV. TDDD30 väljs av 10-
20 studenter varje år och tar i teoridelen upp moment som kvalitetsmått, 
experiment, processdesign och systemverifiering, ämnen som faller väl in
om ramen för en ny kurs i programvarukvalitet. Förslaget är att TDDD30 g
es för sista gången under ht2 2018. På grund av överlapp bör inte TDDD30
 och nya kursen TDDD30XX få ingå samtidigt i examen.
Tanken är att studenterna i nya kursen skulle kunna använda  projekten i 
TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling (PUM) som studiemater
ial när det gäller att utvärdera kvalitet av produkter och processer. I samb
and med det skulle de också kunna "coacha" grupperna i PUM:en inom pr
ogramvarukvalitet. Kraven på kvalitetsmätning och koordinering av kvalit
etsarbete är förhållandevis låga i PUM:en idag är ändå en utmaning för st
udenterna. Med litet draghjälp från nya kursen kommer de att nå längre. 
Eftersom PUM:en går på svenska bör studenter som inte förstå svenska i h
uvudsak inrikta sig på utvärdering av produkten.

Ja Laboratio
n i 
verktygsa
nvändnin
g 2 hp (U, 
G)
Projekt 4 
hp kräver 
coaching-
möten 
med 
studenter
na i lägre 
årskurs, 
deltagand
e i 80% av 
seminarie
rna och 
en 
godkänd 
rapport. 
Väl 
genomför
da 
seminarie
r och 
individuell

 

Ja TDDD30 VT2 4 Svenska/enJa

Ola Leifler Revidering av TDDD05 till att handla 
mer om programvaruarkitekturer. Ny 
kurskod TDDE0001

IDA IDA Ola Leifler DM
(IL)

DAV/CS
Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - U
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Mer fokus på arkitekturer, viss teknik 
för programvarudesign flyttas till 
TDDB84XX. 

Förslaget ges tillsammans med revideringen av TDDB84->TDDB84XX och 
TDDD30->TDDD30XX. Förslag på ny kurskod TDDE0001

Kursens namn behöver ändras då vi vill kunna introducera tekniker och 
metoder relevanta för moderna, storskaliga programvaruarkitekturer. 
Termen "komponentbaserad programvara" används inte like ofta längre 
och riskerar ge fel bild av kursens innehåll.

Innehållsmässigt kommer en del teknik (metaprogrammering) att 
introduceras i TDDB84XX i stället, och programvarukvalitet kommer att få 
en egen kurs (TDDD30XX) då det är ett stort begrepp och inte kunnat 
introduceras tillfredsställande i TDDB84/TDDD05. Med den föreslagna 
ändringen kommer TDDE0001 kunna låta studenterna utvärdera 
kvalitetsaspekter av större programvarusystem bättre. Om de går 
TDDB84XX HT år 4 och TDDD30XX och TDDE0001 VT år 5 kommer 
studenterna kunna:

* tillämpa kunskaper om metaprogrammering från TDDB84XX i ramverk 
för storskalig programvarukonstruktion 
* fördjupa och tillämpa de kunskaper om utvärdering av programvara de 
får i TDDD30XX genom projektarbete i TDDE0001, parallellt med att de 
utvärderar utvecklingsprocesser genom att vara coacher i TDDD96. Detta 
kommer kunna stärka synergieffekterna mellan de olika kurserna.

Ja PRA1, 
projektar
bete, 
(U,G), 3HP
UPG1, 
skriftlig 
uppgift, 
(U,3,4,5), 
3HP

Ja TDDD05 VT2 1 Engelska Ja



Martin 
Sjölund

Avancerad Programvarudesign IDA IDA Ola Leifler DM
(IL)

Datavetenskap, master
Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör Medieteknik - 
MT
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - U
Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Avancerad Programvarudesign 
TDDB84XX ersätter Designmönster 
TDDB84

Förslaget är att Designmönster TDDB84 ersätts med en ny kurs TDDB84XX,
dels för att designmönster tappat en del relevans och inte behöver en
hel kurs för att täcka det nödvändiga.
Förslaget kommer i samband med att de relaterade
kurserna komponentbaserad programvara (TDDD05 -> TDDDE0001) och
Avancerad programutvecklingsmetodik (TDDD30 -> TDDD30XX) görs om 
för att bättre
fördela kursinnehållet mellan kurserna.

TDDB84 har tidigare varit en kurs med en enkel labbserie + tentamen och
är numera en kurs där man mer eller mindre läser och skriver
vetenskapliga artiklar som till stor del täcks upp av vetenskaplig metod
(TDDD89) och ingenjörsprofessionalism (TDDD94).

Den nya kursen är tänkt att den ska täcka ett bredare område än enbart
designmönster och förslaget är att TDDDE0001 blir en kurs i
programvaru-design och -arktiektur på högre nivå.
Och att TDDB84XX blir en kurs i detaljerad programvaru-design
(mellanhög nivå) och -konstruktion (implementationsnivå),
samt till viss del underhåll av kod.
TDDDE0001 skulle då till exempel nämna metaprogrammering på hög 
nivå
och TDDB84XX skulle gå genom implementation av densamma och det 
skulle
ha mindre betydelse vilken av kurserna som läses först; att läsa båda
kurserna skulle dock ge en bättre förståelse för hur tekniken kan 
användas
 l k  h

Ja LAB 3 hp (U          Ja TDDB84 HT1 4 Engelska Ja

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

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

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

Nej

Tea Nygren TDDI02, projekt för DI - kurstillfälle PPG DI IDA Ola Leifler DM Högskoleingenjör 
Datateknik - Di

Enligt remiss 2018 ges nu TDDI02 
programmeringsprojekt på termin 5.

Enligt remiss 2018 ges nu TDDI02 programmeringsprojekt på termin 5. 
Godkänt 2018 av Ahmed Rezine (nu ersatt av Ola Leifler)

Nej

Peter 
Dalenius

Förlängd tentatid på TDDC17 Artificiell 
intelligens

IDA IDA Peter Dalenius DM
(EF)
(IL)

6MICS, 6MDAV
Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - U
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Kandidatprogram 
Matematik - Mat
Kandidatprogram 
Innovativ programmering - 
IP
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Tentamenslängden föreslås utökas från 
4 till 5 timmar

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

Nej



Peter 
Dalenius

Ny uppdaterad kursplan för TDDA69 
Data och programstrukturer

IDA IDA Peter Dalenius DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - U
Kandidatprogram 
Innovativ programmering - 
IP

Vi vill framför allt byta till en ny 
kursbok, vilket påverkar innehållet en 
hel del, även om lärandemålen kan stå i 
princip oförändrade.

TDDA69 är en gammal kurs som haft samma kursbok så länge någon kan 
minnas (den klassiska Structure and Interpretation of Computer 
Langauages). Innehållet i kursen fokuserar kring en labbserie där 
egenskaper hos evaluatorer och interpreterade språk utforskas, med vissa 
utblickar även mot kompilering och exekvering. Boken och labbserien har 
förutsatt en förtrogenhet med Lisp, Scheme eller andra rena funktionella 
språk, men som utbildningen är upplagd är det sedan flera år inte längre 
något som gås igenom i lägre årskurser. Labbserien har funkat hyffsat 
ändå, men det är dags att uppdatera kursen och göra den relevant och 
modern.

Den nya boken som föreslås (Concepts, Techniques, and Models of 
Computer Programming av Peter van Roy och Seif Haridi) är på många 
sätt en intellektuell efterföljare till SICP. Den visar steg för steg med hur 
olika egenskaper hos språk kan introduceras genom olika typiska 
konstruktioner.

Studenterna de senaste åren har klagat lite på att kursen liksom inte 
hänger ihop. Labbserien och teorin har inte riktigt gått hand i hand, vilket 
beror på att vi trots allt försökt att modernisera labbserien. Med den nya 
boken hoppas vi kunna presentera en mycket tydligare bild av området, 
på ett sätt som känns mer modernt och aktuellt. Därmed föreslås 
examinationsformerna fortsatt vara desamma som förut.

Det här är en ändring som ser liten ut på pappret, knappt mer än byte av 
kurslitteratur, men det är en ganska stor förändring som vi hoppas ska 
leda till att kursen kan fortsätta att vara relevant.

Nej

Roland 
Gårdhagen

Examinationsmioment TMMV18 och 
TMMV58

IEI IDA 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. 

Nej

Tea Nygren TDIU14 Introduktion till examensarbete, 
institutionsbyte till ISY

PPG 
DI/EL 
(Tea 
Nygren)

IDA
(ISY)

Tomas 
Svensson och 
Ahmed Rezine

DM
(EF)

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL

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

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

Nej



Eva 
Blomqvist

Förslag på nya/förändrade kurser IT2 
(termin 3) inför 2019

PPG-IT IDA
(TEMA)

Ola Leifler och 
Jalal Maleki

DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

Förslaget är en del i den förnyelse av IT-
programmet som pågår. Förslaget 
innebär att de två kurserna 
Användbara system (TDDD35) och 
Interaktionsprogrammering (TDDD13) 
slås samman till en projektkurs, dit 
även allt basgruppsarbete flyttas, och 
som även kopplas till en ny kurs 
Mångfald och genus inom 
applikationsutveckling.

Förslaget innebär att de två kurserna Användbara system (TDDD35, idag 
6hp) och Interaktionsprogrammering (TDDD13, idag 6hp) slås samman till 
en projektkurs om 12hp som löper över hela termin 3 (HT1 och 2) på IT-
programmet: Design och utveckling av applikationer (se förslag TDDEXXX1 
i Bilda). Denna kurs blir terminssammanhållande kurs och 
basgruppsmomenten flyttas hit poängmässigt (innebär förändring i kursen 
TDDC91, förslag på modifierad kurs i Bilda med kurskod TDDCXX91). 
Projektkursen TDDEXXX1 kopplas även till en ny kurs Mångfald och genus 
inom applikationsutveckling (se förslag TGTUXXX1 i Bilda), och istället 
läggs nuvarande kurs TDDE17 Introduktion till språkteknologi på terminen 
ned.   

Ja TDDEXXX1 
- Design 
och 
utveckling 
av 
applikatio
ner:
UPG1 - 
Individuell
a 
uppgifter - 
4hp - 
U,3,4,5 
(grund för 
slutbetyg)
PRA1 - 
Projekt - 
5hp - U,G
LAB1 - 
Laboratio
ner - 1hp - 
U,G
BAS1 - 
Basgrupps
arbete - 
2hp - U,G

Ja TDDD35, TD                  HT1+HT2 - 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 

 

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 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.

Nej



Dzamila 
Bienkowsk
a

Ny kurs för GDK programmet termin 4 IEI IEI Dag Swartling DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Kursplan för ny kurs (GDK programmet 
termin 4)

se Bilda - kurskod TEIO0037 (Agil Projektmetodik) Ja MUN1	M
untlig 
tentamen
	(U,G)	2 
hp
UPG1	Del
tagande i 
seminarie
r	(U,G)	1 
hp
UPG2	Skr
iftliga 
uppgifter
	(U,3,4,5)
	3 hp
UPG1 
Innebär 
aktiv 
närvaro 
vid vissa 
examiner
ande 
moment. 
Utebliven 
eller ej 
aktiv 
närvaro 

ld  

Ja TEIO36 (i e      VT1 3 eller 4 Svenska

Dzamila 
Bienkowsk
a

Ny kurs för GDK programmet termin 5 IEI IEI Dag Swartling DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Kursplan för ny kurs (GDK programmet 
termin 5)

se Bilda - kurskod TEIO0047 (Projektledning) Ja MUN1	M
untlig 
tentamen
	(U,G)	2 
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Tea Nygren Marknadsmedvetenhet, ny kurs GDK 
2.0

PPG 
GDK

IEI Ingen DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Marknadsmedvetenhet i 
internationella sammanhang. Ny kurs i 
samarbete med CIGN.

TEAEXXXX Marknadsmedvetenhet i internationella sammanhang. Ny kurs 
i samarbete med CIGN. Funnits med i förslaget för GDK 2.0 sedan 2016.

Ja Ej klart Nej HT2 - Engelska Ja

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny valbar kurs TEAE09 för Bio PKB IEI Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Befintlig kurs som läggs in för Bio 5Ht2 
block 4. Valbar.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny valbar kurs TEAE01 Bio PKB IEI Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Befintlig kurs som läggs in för Bio 5Ht1 
block 2. Valbar.

se ovan 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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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)

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.

Nej

Mikael Axin TMKT14 IEI IEI Mikael Axin IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

Hopslagning av provkoder + 
namnändring av provkod

Vi förslår att provkoderna UPG3 och LAB2 slås ihop till en provkod. Syftet 
med UPG3 är att framställa en ritning och syftet med LAB2 är att göra en 
CAD-modell. Dessa båda moment kan med fördel integreras så att man 
skapar en ritning utifrån sin CAD-modell. Provkoderna efter ändringen blir 
då: TEN1 En skriftlig tentamen U,3,4,5 3 hp, UPG4 Inlämningsuppgift U,G 
2,5 hp och LAB3 Laboration U,G 0,5 hp. Observera namnändringen på 
LAB3 från ”Laboration kullager” till ”Laboration”.

Nej

Torun 
Berlind

Lägga till kursen TKMJ24 Miljöteknik 
som alternativobligatorium på MFYS

PPG 
(Torun 
Berlind)

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

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

Se under kort sammanfattning Nej

Karin 
Karltorp

TDEI35 ändra språk til svenska/engelska 
och gör tillgänglig för utbytesstudenter.

Utbildni
ngledar
e IL

IEI N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TDEI35 ändra språk til 
svenska/engelska och gör tillgänglig för 
utbytesstudenter.

TDEI35 ändra språk til svenska/engelska och gör tillgänglig för 
utbytesstudenter.

Nej

Karin 
Karltorp

TPPE19 v->o för I/Ii-produktionsledning, 
kull15

Utbildni
ngsledar
e IL

IEI N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TPPE19 ska bli obligatorisk för I/Ii, 
masterprofil Produktionsledning, kull15

Del av förändring som startade i SH18. Nej

Karin 
Karltorp

TPPE73 Produktionsledningsprojekt, 
ändra förkunskapskrav

Utbildni
ngsledar
e IL

IEI N/A IL IND
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

TPPE73 Produktionsledningsprojekt, 
ändra förkunskapskrav

TPPE73 Produktionsledningsprojekt, ändra förkunskapskrav:
Produktionsledning nedlagd 2018 och ersatt av Flödesplanering och 
–styrning.

Nej

Karin 
Karltorp

TDEI21 ändra språk til svenska/engelska 
och gör tillgänglig för utbytesstudenter.

Utbildni
ngsledar
e IL

IEI N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TDEI21 ändra språk til 
svenska/engelska och gör tillgänglig för 
utbytesstudenter.

TDEI21 ändra språk til svenska/engelska och gör tillgänglig för 
utbytesstudenter.

Nej



Karin 
Karltorp

Lägg till TMPS31 i maskinteknisk 
inriktning för I/Ii

Utbildni
ngsledar
e IL

IEI N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TMPS31 Sustainable Manufacturing 
läggs in i maskinteknisk inriktning för 
I/Ii, 7ht2, block 1

I och med att I:arna fått en grundläggande miljökurs i åk 2 skulle jag vilja 
lägga in TMPS31 Sustainable Manufacturing (6hp, Nivå A, Termin 7, Period 
2, Block 1).
Kursen är teknisk och kompletterar konstruktions- och 
produktionskurserna väl. Förkunskaper är grundläggande miljöteknik och 
produktionsteknik. /Erik Sundin

Nej

Karin 
Karltorp

Ta bort kurser ur maskinteknisk 
inriktning på I/Ii

Utbildni
ngsledar
e IL

IEI N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

Ta bort följande kurser ur 
maskinteknisk inriktning för I/Ii: 
TMME40, TMMS20, TMMS11, TMHL61

Ta bort följande kurser ur maskinteknisk inriktning för I/Ii eftersom få eller 
inga studenter läser dem (<4 studenter på 3 år):
TMME40 Strukturdynamik
TMMS20 Strukturoptimering
TMMS11 Meknaikmodeller
TMHL61 Materialmekanik - Skademekanik och livslängdsanalys

Nej

Tea Nygren Fullföljande av inrättande av profil 
Industriell ekonomi

PPG-D IEI Dag Swartling DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
Informationsteknik - D
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - D

Fullföljande av inrättande av profil 
Industriell ekonomi termin 8,9 enligt 
Remiss 2018.

Maria 
Eidenskog

Kursen TNK113, byte av institution TEMA IEI Fredrik Persson IL Kursen TNK113, byte av institution från 
TEMA till IEI

Helene 
Lidestam

Operations managementprofil på IND-
programmet

IEI IEI Helene 
Lidestam

IL Industrial engineering and 
management
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Förslag på kvalitetsprofil inom IND-
programmet.

På IL-nämnden har man planer på att förändra profilerna. Detta är förslag 
på operations management -profilen.

Nej

Helene 
Lidestam

TPPE29 IEI IEI Helene 
Lidestam

IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
MAT
Y/Yi

Förändring examoment

Helene 
Lidestam

TPPE74 IEI IEI Helene 
Lidestam

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

Ändring kursmål

Helene 
Lidestam

TPPE16 IEI IEI Helene 
Lidestam

IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
MAT
DPU
M

Förändring examoment

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

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

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. 

Nej

Uni Sallnäs Flytta TMQU14 IEI IEI Uni Sallnäs IL Industrial managemement 
and engineering
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Vi vill flytta TMQU14 från ht1+2 till vt1. Vi vill att studenterna ska ha läst kursen inför de projektkurser de läser 
inom ramen för programmet. Därför bör den ligga på vårterminen termin 
2. Kursen har upplevts lite väl utdragen och därför föreslår vi att den ges 
under en period, vt1.

Nej

Uni Sallnäs Kvalitetsprofil på IND-programmet IEI IEI Uni Sallnäs IL Industrial engineering and 
management
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Förslag på kvalitetsprofil inom IND-
programmet.

På IL-nämnden har man planer på att förändra profilerna och då bland 
annat införa en kvalitetsprofil. Därför vill vi nu föreslå hur en sådan skulle 
se ut. 

Vi bifogar en fil som bland annat visar en bild på hur kurserna schematiskt 
ligger samt vilka som ska vara obligatoriska/valfria. 

Leankursen föreslås flyttas från termin 9 till termin 7, eftersom 
studenterna bör ha med sig Lean-kunskaper inför projektkursen. 

TMQU13 och TMQU14 föreslås flyttas. Se separat inskickade förslag.

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. 

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 

 h  

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 
poängsu
mman 
ligger till 
grund för 
betyget 
som ges 
på kursen 
(U,3,4,5).

Nej HT1 Helst inte i       Engelska Ja

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. 

Nej



Fredrik 
Karlsson

Utvecklingen av IT-programmet: 
förändringar i termin 2

PPG-IT IEI
(ISY)
(MAI)
(TEMA)

N/A DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

TATA42 och TGTU43 avlägsnas, TSEA48 
flyttar till termin 2, en ny kurs "Etik & 
juridik" introduceras.

I utvecklingsarbetet med IT-programmet har PPG-IT kommit fram till 
följande förändringar för termin 2 för att höja andelen MTS-kurser i 
programmet.

*Envariabelanalys del 2 TATA42 avlägsnas från programmet. (En ny 
matematikkurs diffekv/flervar införs istället i termin 4.)

*Kommunikation på arbetsplatsen TGTU43 är svår att underhålla och 
avlägsnas från programmet.

*Datorteknik TSEA48 flyttas från termin 4 period 1, till termin 2 period 1.

*En ny kurs "Etik & juridik" introduceras: Arbete pågår med CMTS och IEI. 
Ännu ingen kursägare bestämd.

Fysikaliska modeller TFYA15 görs om till en terminsammanhållande kurs, 
att inbegripa terminsansvar och basgruppshandledning. TFYA15 måste 
därför att löpa över både period 1 och period 2, istället för enbart över 
period 2 som nu.

Nej

Carina 
Sundberg

schemakrockar för studenter IEI IEI
ITN

Carina 
Sundberg

IL Kandidatprogram 
Flygtransport och logistik - 
FTL
Kandidatprogram 
Samhällets logistik - SL

titta över schemablock för kurserna så 
det inte krockar Linköping-Norrköping

TEIO61, TNSL13 och TKMJ24 i Vt1 krockar. Det har inte varit så tidigare, 
kanske uppkommit sedan blocken förändrades? Synd att studenter inte 
kan gå på det kurserna erbjuder.

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 

 

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
Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning av kurs NKED16 IFM IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Kursen läggs ned. se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning NBIB44 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Kursen läggs ned och ersätts av ny kurs 
i modifierad form.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ersättningskurs NBIB44 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Nya NBIBB44 för Bio Flyttas från 2Vt2 
till 4Vt1 block 2. Ev nytt namn: 
Vetenskaplig metod och analys? 
Obligatorisk.

se ovan Ja kommer föJa NBIB44 VT1 2 Svenska

Kia 
(christina) 
Ölvander

NBIC19 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Bio 5Ht1; Byter block från 1+2+3+4 till 
block 2+3+4. Går från 15 hp till 12 hp.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

NBIC49 blockbyte och ändrad 
kursstorlek

PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Bio 5Ht1; Byter block från 1+2+3+4 till 
block 2+3+4. Går från 15 hp till 12 hp. 
Ska även ändra namn?

Se ovan. Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Blockbyte NBIB43 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Bio 4Vt2; Byter block från 1+4 till block 
1. o/v med TFKE36 Biokemi2?

Se ovan. Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny kurs Analys av biologiska data PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Bio 5Ht1+5Ht2. Ny obligatorisk kurs, 
läggs i block 1.

se ovan Ja återkommeNej HT1+HT2 1 Svenska

Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning NBIC29 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Läggs ner? (Bio 5Ht2) - ska få in bl.a. 
etologi istället.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning NBIC47 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Bio 5Ht2 Läggs ner. se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Gener och genuttryck – metod. 
Ersättningskurs delvis NBIC47 

PKB IFM Karin Enander KB KBnv
Kandidatprogram Biologi

Arbetsnamn "Gener och genuttryck – 
metod". Ersätter delvis NBIC47. Bio 
5Ht2a ny kurs, läggs i block 2+3, 
samläses med KBnv. Valbar.

se ovan Ja Ska kompleJa NBIC47 HT2 2+3 Svenska



Kia 
(christina) 
Ölvander

Gener och genuttryck – reglering. 
Ersättningskurs delvis NBIC47

PKB IFM Karin Enander KB KBnv
Kandidatprogram Biologi

Ersätter delvis NBIC47. Bio 5Ht2b ny 
kurs, läggs i block 2+3, samläses med 
KBnv. Valbar.

se ovan Ja Ska kompleJa NBIC47 HT2 2+3 Svenska

Kia 
(christina) 
Ölvander

Flytt mellan terminer NBIB39 PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Bio flyttas från 4Vt2 till 5Ht2 block 4. 
Valbar.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny valbar kurs TFKE30 Bio PKB IFM Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Befintlig kurs som läggs in för Bio 5Ht2 
block 4. Valbar.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning av kurs NKED13 PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Kursen läggs ned. Se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning av kurs NKED14 PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Nedläggning av kurs. se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny kurs på nya KOS Kemi 1 PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Arbetsnamn "Kemi 1". Ny kurs inom det 
nya masterprogrammet i kemi. 1Ht1. Ej 
block 3. Obligatorisk.

se ovan Ja Ska kompleNej HT1 Ej block 3. Engelska Ja

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny kurs på nya KOS "Kemi 2" PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Arbetsnamn "Kemi 2". Ny kurs inom det 
nya masterprogrammet i kemi. 1Ht2. Ej 
block 1. Obligatorisk.

se ovan Ja Ska kompleNej HT2 Ej block 1. Engelska Ja

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny kurs på nya KOS "Kemi 3" PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Arbetsnamn "Kemi 3". Ny kurs inom det 
nya masterprogrammet i kemi. 
1Ht1+1Ht2. Ej block 3 under 1Ht1 och 
ej block 1 under 1Ht2. Obligatorisk.

se ovan Ja Ska kompleNej HT1+HT2 Ej block 3 u        Engelska Ja

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny befintlig kurs som obligatorisk på 
nya KOS TFYA43

PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Befintlig kurs som läggs in för nya 
masterprogrammet i kemi, 1Ht1 block 
3. Obligatorisk.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Befintlig kurs som obligatorisk för nya 
KOS TFYA30

PKB IFM Karin Enander KB KOS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Befintlig kurs som läggs in för nya 
masterprogrammet i kemi, 1Ht2 block 
1. Obligatorisk.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ändring av språk TFKE30 PKB IFM Karin Enander KB KBnv samt PRO
Civilingenjör Energi - Miljö - 
Management - EMM
Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB

Språket ska ändras från svenska till 
engelska.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ev flytt av TFYA32 PKB IFM Karin Enander KB Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB

TB/KBcv IBP Flyttas från 7Ht2 till 7Ht1? 
Troligen inte?

se ovan Nej



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

Nej

Rita Fantl TFKE56 IFM IFM Magdalena 
Svensson

KB Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB

Nytt kursnamn Kursens namn på svenska ska vara Industriell Enzymteknik Nej

Rita Fantl BKL102 IFM IFM Magdalena 
Svensson

KB Basåret BKL102 Examination KTR1            kontrollskrivning, organisk kemi            U,G               3hp
KTR2            kontrollskrivning, biokemi                      U,G               2hp
UPG1           inlämningsuppgifter,  jämviktskemi       U,G               1hp
LAB1            laborationskurs                                      U,G               1hp

I laborationskursen ingår laborationsredogörelser som måste godkännas 
för att kursen ska avslutas.

För studerande som inte får G på kontrollskrivning, erbjuds två 
kompletteringstillfällen för respektive kontrollskrivning. Anmälan (vid 
behov) sker direkt till examinator.

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Nej

Karolin 
Brommesso
n

Ny kurs IFM IFM Magnus Boman KB ? Bilaga

Fredrik 
Karlsson

Förändring av "TFYA15 Fysikaliska 
modeller" till en terminsamanhållande 
kurs på IT-programmet.

PPG-IT IFM Magnus 
Johansson

DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

Terminsansvar och basgruppsmoment 
ska integreras i en 
terminssamanhållande kurs.

Addera följande lärandemål:

* Självständigt och i grupp kunna identifiera inlärningsbehov i relation till 
givna problem relaterade till terminens kurser.

* Samarbeta med kollegor både i lärande och i problemlösning, samt leda 
tekniska problemlösningssituationer kopplade till terminens områden.

* Bidra till diskussion och resultat i en basgrupp.

Addera följande till kursinnehållet:

*Muntlig presentation av tekniskt projekt inför en grupp.

Vidare ska, enligt beslut inom PPG-IT, antalet poäng för basgrupparbete 
minskas inom hela terminen för att ge plats åt MTS-kurser. BAS1-
momentet ska därför minskas från 3 hp till 2 hp. Som en konsekvens av 
att Analys envariabel del 2 TATA42 kommer att försvinna från terminen så 
ökas arbetsbelastningen i TFYA15 något för att ge mer utrymme åt 
problemlösning och "drillning" (för att delvis kompensera TATA42). TEN1-
momentet ökas därför från 3.5 hp till 4.5 hp. Kursens totala poängantal 
förblir därmed oförändrat 8 hp. 

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 

 h  d l    k h d  f k  k  l  

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

Nej VT1+VT2 - Engelska Ja

Rickard 
Armiento

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

IFM IFM Magnus 
Johansson, IFM

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

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

Bilaga skickad till programnamnder.lith@liu.se. Nej

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

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

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

In 2016/2017, the curriculum of the master program in Materials Science 
and Nanotechnology (MSN) was reformed, in order to match with some 
requirements that arose from targeted partner universities.  The focus 
was to form a program that carries out engineering education for young 
people in materials science in order to e.g. meet with challenges in 
sustainable developments. Lately, we have received comments from 
recruitment agents that the program name is not in line with that purpose 
and in many countries, e.g., China, the students would consider it as a 
natural science education program, leading to a reduced application 
interest.

Therefore, we would like to emphasize our aim by proposing a change of 
the program's name, to "Advanced Materials and Nanotechnology " 
(AMN). In addition, some sentences in the program website should also 
be modified, in order to highlight the goal and features of this specific 
program.

There are some other advantages from such a name change. (1) In recent 
years, within a Strategic Area Grant provided by the Swedish 
Government, IFM, ITN and IEI has successfully and fruitfully established 
an International Interdisciplinary Laboratory for Advanced Functional 
Materials (AFM). The new name of the master program would be directly 
in line with these R&D activities. This connection will provide good 
opportunities for thesis projects, as well as offer good routes to jobs 
within the nanotechnology sector before or after PhD education. These 
are important factors for the student recruitment, as many prospective 
students would consider these possibilities when planning their future 

 ( ) h   h  ld l  l f  h  d ff  b  

Nej



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

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

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

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

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

 

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 

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
Tea Nygren TRTE13 Visuell teori, byte av period till 

GDK 2.0
PPG 
GDK

IKK Gary Svensson DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

TRTE13 Visuell teori, byte av period 
från HT1 till HT1+HT2 till GDK 2.0

TRTE13 Visuell teori, byte av period från HT1 till HT1+HT2 till GDK 2.0 Nej

Zoe Eklund TNKAXXZZ - Retorik i tal, text och bild IKK IKK N/A DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Kursförslag som ersätter TRTE09 - 
Visuell retorik samt TNKA08 - Retorik i 
programmet

Kursförslaget finns i Bilda Ja U-G 3 hp, U   Ja TRTE09 - V        VT1+VT2 Under VT1                          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 

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
Kia 
(christina) 
Ölvander

Ny valbar kurs NVFA09 Bio IMH IMH Karin Enander KB Kandidatprogram Biologi Befintlig kurs som läggs in för Bio 5Ht2 
block 3. Valbar.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Ändring av språk TVMB17 PKB IMH Karin Enander KB Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB

Språket ska ändras från svenska till 
engelska.

se ovan Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Byte av språk samt ev ytterligare 
ändringar TVCB02

PKB IMH Karin Enander KB Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB

Språket ska ändras från svenska till 
engelska. Dessutom vissa förändringar i 
innehållet (t ex epigenetik). Kanske ny 
kurs?

se ovan 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 

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
Emil 
Björnson

Uppdatering av Telekommunikation-
profilen

ISY ISY Har varit i 
kontakt med 
berörd nämnd

IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

Masterprofilen i Telekommunikation på 
I-programmet bör uppdateras när 
Kommunikationsprofilen för Y/Yi/D/IT 
uppdateras

Det finns en Master-profil i Telekommunikation för Industriell ekonomi. 
Denna profil efterliknar till stor del profilen Kommunikation som ges för 
Y/Yi/D/IT som undertecknad är profilansvarig för.

Eftersom kommunikationstekniken utvecklas snabbt och blir integrerad i 
alltfler apparater så har vi genomfört ett antal förändringar i 
Kommunikationsprofilen för att följa teknikutvecklingen. Några av dessa 
har redan kommit in Master-profilen i Telekommunikation (antagligen 
eftersom vi ersatt befintliga kurser med nya kurser), men det finns ändå 
tydliga skillnader mellan profilerna.

För att även i framtiden erbjuda ett liknande kursutbud i 
Telekommunikation-profilen som i Kommunikation-profilen så föreslår att 
följande kurser läggs till som valbara:

Termin 7, period 1
TDTS06	Datornät

Termin 7, period 2
TSIN02	Internetteknik

Termin 8, period 2
TFYA19 Kvantdatorer

Termin 8, period 2
Det finns ett förslag på en ny kurs "TSKS?? Signalbehandling för 
k ik i "   b  bli lb

Nej

Erik Frisk Förslag: Profil på D-programmet med 
inriktning mot autonoma system

ISY ISY Johan Löfberg DM Civilingenjör Datateknik - D Förslag på ny profil på D-programmet 
med inriktning mot autonoma system. 

Nedan är en kort introduktion till förslaget. Jag har skickat in en bilaga till 
förslaget till programnamnder.lith@liu.se och märkt mailet med samma 
rubrik som förslaget. Bilagan är en PDF med full beskrivning av förslaget.

Bakgrund
Bifogat är ett förslag till ny profil på temat autonoma system på D-
programmet. Bakgrunden till förslaget är bland annat den starka 
utvecklingen mot mer autonoma system och ytterligare robotisering inom 
stora områden av både arbetsliv och privatliv. Det är en rimlig bedömning 
att denna utveckling blir långvarig och inte enbart den starka trend vi nu 
ser. Med autonomi menas här ej därför enbart autonoma bilar/flygande 
farkoster utan autonomi anknyter till ett betydligt vidare område. Denna 
utveckling har också lett till stor aktivitet inom tilläm-pad och 
grundläggande forskning inom akademi och industri. 

Förslaget till profil anknyter också till långsiktiga forskningssatsningar 
inom svensk industri, bland annat det nationella forskningsinitiativet 
Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), där 
Linkö-pings universitet är värduniversitet. Bakgrunden till WASP är att 
möta ett långsiktigt behov av kompetens för svensk industri och näringsliv 
inom området autonoma system och det är därför relevant med en profil 
på D-programmet direkt kopplat till viktiga delar inom WASP. Det skulle 
också medföra att forskning inom WASP, relaterat till autonoma system 
och lärande, kan tillgängliggöras för civilingenjörsstudenter och 
samverkan mel-lan forskare och studenter möjliggörs. Profilen behandlar 
således ett mycket aktivt fält, med både industriell utveckling och 
internationell akademisk forskning. Specifik idé med profilen är att på 
d  kl d  k  d l      d   k   

Ja Inte applice                  Nej Ingen kurs Ingen kurs Svenska/enIngen kurs



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.

 f  k k h    l k l     

Ja Inlämning
suppgifter
, 6hp, (U, 
3, 4, 5) 
Projektet 
examiner
as via 
inlämning
suppgifter 
och ett 
avslutand
e projekt.  
Detaljer 
runt 
examinati
on finns i 
bilaga.

Ja Flygmekan             HT1 Block 1 elle  Svenska/enJa

Fredrik 
Karlsson

Utvecklingen av IT-programmet: 
förändringar i termin 2

PPG-IT (IEI)
ISY
(MAI)
(TEMA)

N/A DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

TATA42 och TGTU43 avlägsnas, TSEA48 
flyttar till termin 2, en ny kurs "Etik & 
juridik" introduceras.

I utvecklingsarbetet med IT-programmet har PPG-IT kommit fram till 
följande förändringar för termin 2 för att höja andelen MTS-kurser i 
programmet.

*Envariabelanalys del 2 TATA42 avlägsnas från programmet. (En ny 
matematikkurs diffekv/flervar införs istället i termin 4.)

*Kommunikation på arbetsplatsen TGTU43 är svår att underhålla och 
avlägsnas från programmet.

*Datorteknik TSEA48 flyttas från termin 4 period 1, till termin 2 period 1.

*En ny kurs "Etik & juridik" introduceras: Arbete pågår med CMTS och IEI. 
Ännu ingen kursägare bestämd.

Fysikaliska modeller TFYA15 görs om till en terminsammanhållande kurs, 
att inbegripa terminsansvar och basgruppshandledning. TFYA15 måste 
därför att löpa över både period 1 och period 2, istället för enbart över 
period 2 som nu.

Nej

Johan 
Löfberg

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

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

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

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

Nej

Johan 
Löfberg

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

Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

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

Nej



Klas 
Nordberg

Förslag på ändringar i 
Kommunikationsprofilen för D & IT

ISY ISY Klas Nordberg DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

Några kurser stryks från profilen och ett 
par kurser görs valbara 

Förslag på ändringar i Kommunikationsprofilen för D & IT

Bakgrund: Det är få studenter på civilingenjörsprogrammen D & IT som 
väljer att läsa Kommunikationsprofilen. Traditionellt har profilen haft 
identiskt kursinnehåll för Y/Yi och D/IT, trots att en del av profilkurserna 
mest är relevanta för Y/Yi-studenter. Det gäller i synnerhet kurser i 
elektronik för kommunikationssystem, då studenter på varken D eller IT 
har någon stark elektronik-bakgrund (och för de som ändå är 
elektronikintresserade så finns det dedikerade profiler för detta).

Efter diskussion med Inger Erlander Klein kring hur vi kan bättre attrahera 
studenter till profilen så föreslår den profilansvarige att stryka kurser i 
elektronik för D/IT-studenter.

För att påvisa att programmering och maskininlärning är viktiga 
komponenter i framtidens kommunikationssystem så föreslås att två 
kurser inom detta område inkluderas i profilen.

Förslag på ändringar:

1.	Kurserna ”Radioelektronik”, ”Integrerade RF-kretsar” och ”Konstruktion 
av radiotransceivers” stryks ur Kommunikationsprofilen för D och IT.

2.	Kurserna ”TDDE01 Maskininlärning” (Termin 7) och ”TDDD07 
Realtidssystem” (Termin 9) görs valbara i profilen.

Nej

Klas 
Nordberg

Förändring av Signal och 
Bildbehandlingsprofilen (SBB) på D/IT

ISY ISY Klas Nordberg DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

En kurs ändras från obligatorisk till 
valfri

D-PPG har sett över sina profiler och konstaterar att mycket få D/IT-
studenter läser SBB-profilen.  Orsaken till det är sannolikt att inga D-
studenter har förkunskaper som gör det möjlighet att läsa kursen i 
Signalteori, som är obligatorisk i profilens första läsperiod.

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

Förslag:

* Kursen i Signalteori ändras från obligatorisk till valbar i SBB på D/IT.

/Klas

Nej

Klas 
Nordberg

Tillägg av valfria kurser på Signal- och 
bildbehandlingsprofilerna

ISY ISY Klas Nordberg DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi

Införande av ytterligare ett par valbara 
kurser på SBB-profilerna

SBB-profilen har en stark anknytning, både vad gäller forskning och 
tillämpningar, mot lärande system.  Sedan en tid finns ett par kurser på 
IDA som därmed passar in som valbara i profilen, för D/IT/Y/Yi.

Förslag:

Följande kurser görs valbara inom SBB-profilen för D/IT/Y/Yi
* TDDE01 Maskininlärning
* TDDE09 Språkteknologi

Nej



Klas 
Nordberg

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

Ett antal mindre justeringar i 
kursplanen

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

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

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

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

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

Vänliga hälsningar
Per-Erik Forssén, per-erik.forssen@liu.se

Nej

Klas 
Nordberg

Förslag på ändringar i 
Masterprogammet Communication 
Systems

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

En ny kurs blir obligatorisk och en kurs 
stryks ur masterprogrammet

Förslag på ändringar i Masterprogammet Communication Systems

Bakgrund: I november 2017 hölls ett möte med studenterna som går 
Masterprogrammet i Communication Systems, eller 
Kommunikationsprofilen för Y/Yi/D/IT, för att få återkoppling på 
kursutbudet. Studenterna har i flera års tid efterfrågat en kurs kring 
implementation av kommunikationssystem (och andra signalbehandlande 
system) som tar upp praktiska aspekter såsom synkronisering – något som 
studenterna stöter på i CDIO-kursen. Avdelningen för 
Kommunikationssystem föreslår en ny kurs ”Signalbehandling för 
kommunikation” som tillgodoser detta behov. Ifall denna kurs införs som 
föreslaget så bör innehållet i Masterprogrammet Communication Systems 
uppdateras enligt nedanstående förslag.

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

Förslag på ändringar:

1. Den föreslagna nya kursen ”Signalbehandling för kommunikation” blir 
obligatorisk i Masterprogrammet Communication Systems.

2. Kursen TSBK02 Bild- och ljudkodning stryks hur Masterprogrammet för 
  l  f  d   k   i k  l  ll  k  

Nej



Klas 
Nordberg

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

ISY ISY Klas Nordberg EF
(DM)

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

En ny kurs blir valbar i profilen och en 
kurs stryks

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

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

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

Förslag på ändringar:

1. Den föreslagna nya kursen ”Signalbehandling för kommunikation” blir 
valbar i Kommunikationsprofilen (för Y, Yi, D & IT).

2. Kursen TSBK02 Bild- och ljudkodning stryks hur profilen, för att ge plats 
för den nya kursen samt minska överlapp mellan kurserna som ingår i 

f l

Nej

Håkan 
Johansson

Ny kurs i Signalbehandling för 
kommunikation

ISY ISY Klas Nordberg EF
(DM)
(IL)

CSY, ELE
Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör Teknisk fysik 
och elektroteknik / 
internationell - Y/Yi
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

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

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

Ja LAB 6HP (UNej VT2 1 Svenska/enJa



Klas 
Nordberg

Ändring i Signal-och 
bildbehandlingsprofilen på Y/Yi

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

Kursen Signalteori ändras från 
obligatorisk till valbar

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

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

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

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

/Klas

Nej

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

Ja PROJ, 6 hp Nej VT1 Inte samma    Svenska

Tea Nygren TDIU14 Introduktion till examensarbete, 
institutionsbyte till ISY

PPG 
DI/EL 
(Tea 
Nygren)

(IDA)
ISY

Tomas 
Svensson och 
Ahmed Rezine

DM
(EF)

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL

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

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

Nej

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

Högskoleingenjör 
Datateknik - Di
Högskoleingenjör 
Elektroteknik - EL

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

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

Nej

Karin 
Karltorp

TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 
tas bort från datateknisk inriktning för 
I/Ii

Utbildni
ngsledar
e IL

ISY N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 
tas bort från datateknisk inriktning för 
I/Ii

TSEA81 Datorteknik och realtidssystem tas bort från datateknisk inriktning 
för I/Ii, behålls för I/Ii-systemteknik.

Nej

Karin 
Karltorp

TSTE86 Digitala integrerade kretsar tas 
bort från datateknisk inriktning för I/Ii.

Utbildni
ngsledar
e IL

ISY N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

TSTE86 Digitala integrerade kretsar tas 
bort från datateknisk inriktning för I/Ii.

TSTE86 Digitala integrerade kretsar tas bort från datateknisk inriktning 
(behålls för systemteknisk?). 

Nej

Tea Nygren TSIU03 Systemkonstruktion obligatorisk 
för 6IDAT/Inbyggda system

PPG DI ISY Tomas 
Svensson

DM Högskoleingenjör 
Datateknik - Di

TSIU03 Systemkonstruktion obligatorisk 
för 6IDAT profilen Inbyggda system 
termin 5. 

TSIU03 Systemkonstruktion obligatorisk för 6IDAT profilen Inbyggda 
system termin 5. Förslaget är en följd av 2018 års remiss där kursen ej 
längre är obligatorisk för alla termin 3.

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 

 

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
Tomas 
Törnqvist

Redaktionell design ITN ITN Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Redaktionell design i det moderna 
medialandskapet 

TNGDxxxx Ja TEN1 (U,3,4                 Ja TNGD09 VT1 - Svenska/enJa



Camilla 
Forsell

TND004 examination ITN ITN Camilla Forsell DM Civilingenjör Medieteknik - 
MT

Förslaget är att man examinationen av 
kursen TND004 datastrukturer lägger 
till två quizzes, dessa är frivilliga och 
bonusgrundande. Förslaget är 
diskuterat och "godkänt" i 
programplanegruppen för medieteknik. 
Även inskickad till utbildningsledare

Förslaget i sin helhet:

Lägg till på svenska 
UPG Frivillig uppgift     0hp
Den frivilliga uppgiften består av två quizzes. Dessa quizzes är 
bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. 
nästkommande oktober efter avslutad kursomgång.
 
Engelska

Optional assignment 0 ECTS
The optional assignment consists of two quizzes. Results on the quizzes 
will give credits to the computer examination (and re-examination until 
the month of October after the course is completed). 

Nej

Camilla 
Forsell

TNG033 ITN ITN Camilla Forsell DM
(EF)
(IL)

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

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

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

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

Nej

Camilla 
Forsell

Vetenskaplig metod för programmet 
medieteknik 

ITN ITN Camilla Forsell DM Civilingenjör Medieteknik - 
MT

Förslag till obligatorsik kurs i 
vetenskaplig metod.

Inlagd i Bilda som TNmxx1 och 2 (systemet krånglade så blev två 
versioner...)

Ja UPG1 
Inlämning
suppgifter 
(U, G) 4 
hp 
UPG2 
Seminarie
r (U,G) 
2hp 

Nej HT2 Vet ej Svenska



Camilla 
Forsell

Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt ITN ITN Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Ny kurs TNGDXXX4 Ja PRA1 
	Projektar
bete (U,G) 
		6 hp 
UPG1 
	Inlämning
suppgift 
(U,G)	2 
hp 			
 			
På kursen 
ges betyg 
Underkän
d/Godkän
d. 
Obligatori
sk närvaro 
gäller för 
seminarie
r och vid 
gemensa
mma 
redovisni
ngar.

Ja TNGD21 VT2 #NAMN? Svenska

Tobias 
Trofast

Integrerad medieproduktion ITN ITN Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Ny kurs för termin 5, läsperiod 2 på 
GDK

Kursens syfte är att öka (eller vidareutveckla?) kunskap och förståelse för 
hur bildberättande och annan visuell kommunikation kan förstärkas 
genom att tillämpa och kombinera olika typer av medieproduktion. I 
kursen fördjupas kunskapen om en eller flera metoder att producera 
visuell kommunikation, såsom animation, rörliga medier, interaktiva 
medier och andra närliggande medietyper.
TNGDXXX5

Ja UPG1	Förb
eredelseu
ppgifter 
och 
workshop
s	U,G	1h
p
UPG2	Inlä
mningsup
pgift	U,3,
4,5	5hp
På kursen 
ges betyg 
U,3,4,5.

Nej HT2 Koordinera     Svenska/enJa

Tobias 
Trofast

Förpackningsdesign och exponering ITN ITN Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Ny kurs i GDK2.0 Kursens syfte är att ge kunskap och förståelse om 
varumärkeskommunikation genom förpackningar och om exponering av 
varumärken i form av dess produkter, tjänster och förpackningar i olika 
typer av miljöer, såsom butiker, kampanjer och mässor. I kursen utvecklas 
och tillämpas metoder för förpackningsdesign och butiksexponering. 
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
•	ge exempel på och bedöma effekten av varumärkeskommunikation 
genom förpackningar och exponering av paketerade varumärken i 
relevanta miljöer,
•	förklara och tillämpa relevanta designmetoder och produktionstekniker 
för de vanligaste typerna av förpackningar,
•	framställa, granska och värdera koncept och prototyper för 
varumärkeskommunikation genom förpackningar i olika miljöer,
•	värdera förpackningar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och etiskt 
perspektiv.
TNGDXXX2

Ja TEN1	Skri
ftlig 
tentamen
	U,3,4,5	
1hp
LAB1	Lab
orationsu
ppgifter	
U,G	1hp
UPG1	Inlä
mningsup
pgifter	U,
3,4,5	4hp
På kursen 
ges betyg 
U,3,4,5. 

Nej HT2 Samordnas    Svenska/enJa



Jonas 
Lundberg

Interaktiv informationsdesign ITN ITN Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Kursen interaktiv informationsdesign 
fokuserar hur interaktivitet med de 
visuella formerna för information kan 
utformas, men också hur själva 
interaktionen kan förmedla 
information/värden. 

Informationsdesign handlar i grunden om informativa budskap - både 
konkreta fakta, och övergripande värden. Kursen interaktiv 
informationsdesign fokuserar hur interaktivitet med de visuella formerna 
för information kan utformas, men också hur själva interaktionen kan 
förmedla information/värden. Kursen behandlar interaktion där individen 
omges av informationen, men även interaktion med specifika 
informationsobjekt (t.ex. diagram). Kursens syfte är att ge kunskaper som 
kan omsättas i designpraktik. Efter genomgången kurs skall studenten 
kunna använda och reflektera över följande aspekter i en design:
o	principer för interaktiv information
o	kommunikation av upplevelse/värde genom interaktiv information
o	implicit och explicit interaktion
o	former för interaktiv information (diagram)
Kursen har synergier med avancerad medieproduktion i form av 
möjligheter till kursöverskridande projekt. Förslag från kursdeltagare på 
andra kursöverskridande projekt är välkomna. Kursen behandlar:
o	informationsvisualisering (avancerade och interaktiva diagram)
o	typografi / pictogram för inomhusmiljöer
o	implicit interaktion (dvs där en design "reagerar" på mänsklig aktivitet)
o	explicit interaktion (måldriven interaktion)
o	hur prototypning och andra designtekniker kan användas för interaktiv 
informationsdesign
o	introduktion till användning av fysiska objekt för interaktion med 
information och för att förmedla information, användning av rummet.
TNGDXXX3

Ja UPG1: 
2hp 
(U/G): 
Innebär 
aktiv 
närvaro 
vid vissa 
examiner
ande 
moment. 
Utebliven 
eller ej 
aktiv 
närvaro 
gäldas 
med 
komplette
ringsuppgi
fter.
UPG2: 
4hp 
(U/3/4/5). 
Innebär 
skriftlig 
inlämning 
av 
projektra

  

Nej HT2 enligt block   Engelska Ja

Camilla 
Forsell

Machine Learning for Social Media ITN ITN Camilla Forsell DM Civilingenjör Medieteknik - 
MT

Kurs inom machine learning och sociala 
medier, diskuterat på ppg-möte som 
förslag

Detaljer i inskickat dokument. TMNXXXX1 Ja Laboratio
ner 3hp 
(U, G)
Projektar
bete 3hp 
(U, G)

Nej HT1+HT2 3 Engelska Ja

Micael 
Thunberg

Flytt av kurs inom program. ITN ITN Erik Bergfeldt IL Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS
Kandidatprogram 
Flygtransport och logistik - 
FTL
Kandidatprogram 
Samhällets logistik - SL

Förslaget går ut på att flytta TNSL08 till 
HT och TNG018 till VT1 så TNSL08 
hamnar före TNG018. TNSL08 blir även 
obligatorisk för KTS samtidigt som 
TNG018 inte blir det.

Under flera år har logistiklärarna på KTS-avdelningen upplevt att 
studenterna saknar grundförståelse för producerande företag och dess 
existens och hur logistik kopplar till detta. Första renodlade logistikkursen 
som studenterna på KTS, FTL och SL möter (TNG018) är utformad på ett 
sådant sätt att studenterna förväntas ha en förståelse för producerande 
företag och logistik generellt. Detta då kursen rakt av är designad utifrån 
hur logistiska förändringar påverkar totalkostnaden och lönsamheten för 
producerande företag. Då studenterna inte har fått grunderna i 
produktionsekonomi eller logistik är detta svårt, vilket också avspeglas i 
kursutvärdering och studentkommentarer. Försök till att göra TNG018 
mer grundläggande har gjorts av flera lärare utan större framgång. Ett 
rejält omtag på programnivå behövs.

Ett arbete med att skapa en röd tråd genom logistikkurserna på alla tre 
programmen har skapats av logistiklärarna på KTS. Detta har genererat i 
ett antal smärre förändringar i kursinnehåll men också i en insikt om att 
vissa kurser ligger i fel ordning. Förslaget som utarbetats av logistiklärarna 
på KTS går ut på att kasta om kurserna TNSL08 och TNG018 så TNSL08 
kommer före TNG018 samt göra TNSL08 obligatorisk för KTS, FTL och SL. 
Då TNSL08 blir obligatorisk för KTS är vår bedömning att TNG018 inte 
behöver vara obligatorisk på KTS, begreppet SCM och arbeten med 
logistikförändringar tas upp i senare kurser för KTS. Omkastningen av 
TNSL08 och TNG018 föreslås då studenterna har haft svårt i TNG018 att ta 
till sig logistik, förändringsarbeten och begreppet försörjningskedjor då de 
inte har fått den grundläggande förståelsen för producerande företags 
existens och deras utmaningar. Tanken är att lägga TNSL08 före TNG018 i 
programmen för att studenterna ska få denna grundläggande förståelsen. 

 jli   f   k  å    å i   

Nej



Erik 
Bergfeldt

Ny profil på KTS-programmet, med 
fokus på smarta städer

ITN ITN Erik Bergfeldt IL Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS

Ny elektroteknisk profil inom KTS-
programmet föreslås ersätta den 
befintliga profilen Data- och 
telekommunikation.

Ny elektroteknisk profil inom KTS-programmet föreslås ersätta den 
befintliga profilen Data- och telekommunikation. Förslaget är att den nya 
profilen har fokus på smarta städer och att följande fyra kurser blir 
obligatoriska profilkurser:

- TNK115 (befintlig kurs som behöver flyttas från ht2 till vt1)

- TNK_SCC2 (ny kurs, se Bilda för utkast på kursplan)

- TNK_SCC3 (ny kurs, se Bilda för utkast på kursplan)

- TNK103 (befintlig kurs som är obligatorisk för samtliga profiler på KTS-
programmet)

Om den nuvarande profilen Data- och telekommunikation ersätts av ny 
profil så föreslås kurserna TNK087, TNK080 och TNK092 utgå.

Nej

Erik 
Bergfeldt

TNK115 flyttas från ht2 till vt1 ITN ITN Erik Bergfeldt IL Intelligent Transport 
Systems and Logistics
Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Flytta befintlig kurs TNK115 för att 
möjliggöra förslag på ny profil inom KTS-
programmet.

Ny elektroteknisk profil inom KTS-programmet föreslås, med fokus på 
smarta städer. Förslaget är att profilens första kurs utgörs av TNK115 som 
därmed behöver flyttas från ht2 till vt1. För KTS-programmet föreslås den 
nya kursen hamna i 8vt1 och ersätter TNK087 som utgår.

Nej

Erik 
Bergfeldt

Ny kurs TNK_SCC2 ITN ITN Erik Bergfeldt IL  	Intelligent Transport 
Systems and Logistics
Civilingenjör 
Elektronikdesign - ED
Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Ny kurs TNK_SCC2 (se Bilda för mer 
information) för att möjliggöra förslag 
på ny profil inom KTS-programmet.

Ny elektroteknisk profil inom KTS-programmet föreslås, med fokus på 
smarta städer. Förslaget är att profilens andra kurs utgörs av ny kurs 
TNK_SCC2 - se Bilda för utkast på kursplan. För KTS-programmet föreslås 
den nya kursen hamna i 8vt2 och ersätter TNK080 som utgår.

Ja TEN1 
Skriftlig 
tentamen 
(U,3,4,5), 
3 hp
LAB1 
Laboratio
ner (U,G), 
2 hp
PRA1 
Projekt 
(U,G), 1 
hp

Ja TNK080 VT2 1 Engelska -

Erik 
Bergfeldt

Ny kurs TNK_SCC3 ITN ITN Erik Bergfeldt IL Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS

Ny kurs TNK_SCC3 (se Bilda för mer 
information) för att möjliggöra förslag 
på ny profil inom KTS-programmet.

Ny elektroteknisk profil inom KTS-programmet föreslås, med fokus på 
smarta städer. Förslaget är att profilens tredje kurs utgörs av ny kurs 
TNK_SCC3 - se Bilda för utkast på kursplan. För KTS-programmet föreslås 
den nya kursen hamna i 9ht1 och ersätter TNK092 som utgår.

Ja TEN1 
Skriftlig 
tentamen 
(U,3,4,5), 
3 hp
LAB1 
Laboratio
ner (U,G), 
2 hp
PRA1 
Projekt 
(U,G), 1 
hp

Ja TNK092 HT1 3 Engelska --

Michael 
Hörnquist

Byte av kurslitteratur ITN ITN George 
Baravdish

IL Högskoleingenjör 
Byggnadsteknik - Bi
Kandidatprogram 
Flygtransport och logistik - 
FTL
Kandidatprogram 
Samhällets logistik - SL

TNIU66. Nuvarande kurslitteratur utgår. Ny bok måste väljas, men det får bli en senare fråga. Nej



Torun 
Berlind

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

PPG1 
(Torun 
Berlind)

ITN N/A EF Civilingenjör Medicinsk 
teknik - MED

Kurserna passar väl in i den 
medicintekniska materialprofilen på 
MED

Lägg in som valbara kurser i PP för MEDmat Nej

Karin 
Karltorp

Revidering av utbildningsplan för FTL 
och SL

Utbildni
ngsledar
e IL

ITN N/A IL Kandidatprogram 
Flygtransport och logistik - 
FTL
Kandidatprogram 
Samhällets logistik - SL

Nytt examenskrav, minst 15 hp i 
matematik/tillämpningar i matematik

Nytt examenskrav för SL och FTL:
- Minst 15 hp i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav 
uppfylls med obligatoriska kurser på programmet.

Nej

Karin 
Karltorp

SL termin 6, TEIO61, TNSL13 och 
TKMJ24 i Vt1

Utbildni
ngsledar
e IL

ITN N/A IL Kandidatprogram 
Samhällets logistik - SL

SL termin 6, TEIO61, TNSL13 och 
TKMJ24 i Vt1 funkar dåligt med 
blocken.

SL termin 6, TEIO61, TNSL13 och TKMJ24 i Vt1. Studenterna hinner inte 
mellan Linköping och Norrköping som kurserna har de schemablock de 
har. Till 2018 bytte TNSL13 från block 1 till block 3 för att undvika krock 
med TNFL10 som är o för FTL. Annan lösning?

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 

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
Fredrik 
Karlsson

Utvecklingen av IT-programmet: 
förändringar i termin 2

PPG-IT (IEI)
(ISY)
MAI
(TEMA)

N/A DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

TATA42 och TGTU43 avlägsnas, TSEA48 
flyttar till termin 2, en ny kurs "Etik & 
juridik" introduceras.

I utvecklingsarbetet med IT-programmet har PPG-IT kommit fram till 
följande förändringar för termin 2 för att höja andelen MTS-kurser i 
programmet.

*Envariabelanalys del 2 TATA42 avlägsnas från programmet. (En ny 
matematikkurs diffekv/flervar införs istället i termin 4.)

*Kommunikation på arbetsplatsen TGTU43 är svår att underhålla och 
avlägsnas från programmet.

*Datorteknik TSEA48 flyttas från termin 4 period 1, till termin 2 period 1.

*En ny kurs "Etik & juridik" introduceras: Arbete pågår med CMTS och IEI. 
Ännu ingen kursägare bestämd.

Fysikaliska modeller TFYA15 görs om till en terminsammanhållande kurs, 
att inbegripa terminsansvar och basgruppshandledning. TFYA15 måste 
därför att löpa över både period 1 och period 2, istället för enbart över 
period 2 som nu.

Nej

Jesper 
Thorén

TATA64 Grafteori inlämningsuppgifter. MAI MAI Jesper Thorén DM Matematik, Conmputer 
Science, Datavetenskap
Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT
Civilingenjör 
Mjukvaruteknik - U
Kandidatprogram 
Matematik - Mat
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Kursen TATA64 Grafteori examineras 
med inlämningsuppgifter.

Examinatorn för TATA64 Grafteori vill ändra examinationen till 
inlämningsuppgifter (UPG1 6hp) istället för som nu med en skriftlig 
tentamen.

Nej

Kia 
(christina) 
Ölvander

Nedläggning TAMS38 PKB MAI Karin Enander KB
(EF)

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

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

Se ovan. Nej



Kia 
(christina) 
Ölvander

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

Civilingenjör Kemisk 
biologi - KB
Civilingenjör Teknisk 
biologi - TB

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

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

Ja Återkomm Ja TAMS38 HT2 3 Svenska/enJa

Tea Nygren TAMSXXX1 Sannolikhetslära och 
statistik

PPG D 
(Tea 
Nygren)

MAI N/A DM Civilingenjör Datateknik - D Förslag att omarbeta TAMS27 till en 
kombinerad sannolikhet- och 
statistikkurs.

Förslag att omarbeta TAMS27 till en kombinerad sannolikhet- och 
statistikkurs för att bättre möta de förkunskaper efterföljande kurser och 
profiler kräver. Skal till kurs upplagd TAMSXXX1.

Ja Önskan frå           Ja TAMS27 VT2 2 Svenska

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.

Nej

Torun 
Berlind

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

PPG 
(Torun 
Berlind)

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

EF som äger båda kurserna (TATA57 
Transformteori, 4 hp och TATA80 
Transformteori, 6 hp) önskar slå 
samman (lägga ned en av dem).  Vilken 
vill vi ha kvar?

Nej

Lennart 
Hågeryd

TAOP61 Optimering av realistiska, 
sammansatta system. 

TFK 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 

ållb  f d   

TAOP61 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.

Nej

Nils-Hassan 
Quttineh

Ändring av skrivtid, TEN1, i kursen 
TAOP52

MAI MAI Nils-Hassan 
Quttineh

IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

Ändra (tillbaka) skrivtiden från 4 
timmar till 5 timmar.

Då kursen TAOP14 flyttades ner till åk1, och bytte kurskod till TAOP52, 
kortades skrivtiden ner från 5 till 4 timmar. Examinator har försökt justera 
tentamensfrågorna, men responsen från studenterna är tydlig: vi vill ha 5 
timmars tenta. Förslaget är att helt enkelt ändra tillbaka till 5 timmars 
skrivtid på examinationsmomentet TEN1 i kursen TAOP52.

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

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.

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



Eva 
Blomqvist

Förslag på nya/förändrade kurser IT2 
(termin 3) inför 2019

PPG-IT (IDA)
TEMA

Ola Leifler och 
Jalal Maleki

DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

Förslaget är en del i den förnyelse av IT-
programmet som pågår. Förslaget 
innebär att de två kurserna 
Användbara system (TDDD35) och 
Interaktionsprogrammering (TDDD13) 
slås samman till en projektkurs, dit 
även allt basgruppsarbete flyttas, och 
som även kopplas till en ny kurs 
Mångfald och genus inom 
applikationsutveckling.

Förslaget innebär att de två kurserna Användbara system (TDDD35, idag 
6hp) och Interaktionsprogrammering (TDDD13, idag 6hp) slås samman till 
en projektkurs om 12hp som löper över hela termin 3 (HT1 och 2) på IT-
programmet: Design och utveckling av applikationer (se förslag TDDEXXX1 
i Bilda). Denna kurs blir terminssammanhållande kurs och 
basgruppsmomenten flyttas hit poängmässigt (innebär förändring i kursen 
TDDC91, förslag på modifierad kurs i Bilda med kurskod TDDCXX91). 
Projektkursen TDDEXXX1 kopplas även till en ny kurs Mångfald och genus 
inom applikationsutveckling (se förslag TGTUXXX1 i Bilda), och istället 
läggs nuvarande kurs TDDE17 Introduktion till språkteknologi på terminen 
ned.   

Ja TDDEXXX1 
- Design 
och 
utveckling 
av 
applikatio
ner:
UPG1 - 
Individuell
a 
uppgifter - 
4hp - 
U,3,4,5 
(grund för 
slutbetyg)
PRA1 - 
Projekt - 
5hp - U,G
LAB1 - 
Laboratio
ner - 1hp - 
U,G
BAS1 - 
Basgrupps
arbete - 
2hp - U,G

Ja TDDD35, TD                  HT1+HT2 - Svenska

Fredrik 
Karlsson

Utvecklingen av IT-programmet: 
förändringar i termin 2

PPG-IT (IEI)
(ISY)
(MAI)
TEMA

N/A DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

TATA42 och TGTU43 avlägsnas, TSEA48 
flyttar till termin 2, en ny kurs "Etik & 
juridik" introduceras.

I utvecklingsarbetet med IT-programmet har PPG-IT kommit fram till 
följande förändringar för termin 2 för att höja andelen MTS-kurser i 
programmet.

*Envariabelanalys del 2 TATA42 avlägsnas från programmet. (En ny 
matematikkurs diffekv/flervar införs istället i termin 4.)

*Kommunikation på arbetsplatsen TGTU43 är svår att underhålla och 
avlägsnas från programmet.

*Datorteknik TSEA48 flyttas från termin 4 period 1, till termin 2 period 1.

*En ny kurs "Etik & juridik" introduceras: Arbete pågår med CMTS och IEI. 
Ännu ingen kursägare bestämd.

Fysikaliska modeller TFYA15 görs om till en terminsammanhållande kurs, 
att inbegripa terminsansvar och basgruppshandledning. TFYA15 måste 
därför att löpa över både period 1 och period 2, istället för enbart över 
period 2 som nu.

Nej
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