
Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som förslaget 
berör

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

Svar från PN IL Förslaget 
är en ny 
kurs

Examinationsmoment 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
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).

ok, ändrat i BILDA 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 - svar ja.

ok, ändrat i BILDA 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).

ok, ändrat i BILDA Nej

Ola Leifler Ersättning av TDDD30 med ny kurs i 
programvarukvalitet

IDA IDA Ola Leifler DM
(IL)

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 u
nderlätta 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 studiemate
rial när det gäller att utvärdera kvalitet av produkter och processer. I sam
band med det skulle de också kunna "coacha" grupperna i PUM:en inom p
rogramvarukvalitet. 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 
huvudsak inrikta sig på utvärdering av produkten.

ok, vi följer DM. Kursen ligger i 
samma termin/period.

Ja Laboration i verktygsanvändning 2 hp (U, G)
Projekt 4 hp kräver coaching-möten med 
studenterna i lägre årskurs, deltagande i 80% 
av seminarierna och en godkänd rapport. Väl 
genomförda seminarier och individuella 
utredningar kan ge högre betyg. (U, 3, 4, 5)

Ja TDDD30 VT2 4 Svenska/enJa

Karin 
Karltorp

TDDE11 Java, 4 hp läggs ned Utbildni
ngsledar
e IL

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

TDDE11 Java, 4 hp läggs ned TDDE11, 4-hpversionen av TDDE10 som getts för I-system behövs inte 
längre eftersom de studenterna läser C++ under termin 5. Kursen TDDE10 
berörs inte.

ok, ändrat i BILDA Nej

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.

ok, vi följer DM. Kursen ligger i 
samma termin/period.

Ja PRA1, projektarbete, (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 

d

ok, vi följer DM. Kursen ligger i 
samma termin/period.

Ja LAB 3 hp (U/G), UPG 1 hp (U/G), Skriftlig tenta    Ja TDDB84 HT1 4 Engelska Ja

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.

Följer DM som sagt nej. - 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. 

Följer MD - 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

Examinationsmoment 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.

ok, ändrat i BILDA 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.

ok. Fråga om byte till block 3 eller 
block 1 pga krock med IE-
masterprofilkurser i block 2/4

Ändrat i BILDA:
-lagt TMPS18
-lagt till TMHP03, 7ht2 för I/Ii-
maskin och I/Ii-produtveckling, 
kull16.
Svar från MD block 4.

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”.

ok, ändrat i BILDA Nej Ja

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.

ok, ändrat i BILDA Nej

Karin 
Karltorp

TPPE74 v->o för I/Ii-
produktionsledning, kull15

Utbildni
ngsledar
e IL

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

TPPE74 ska bli obligatorisk för I/Ii, 
masterprofil Produktionsledning, kull15

Del av förändring som startade i SH18. TPPE74 har ersatt TPPE19. ok, ändrat i BILDA 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.

ok, ändrat i BILDA 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.

Införs redan 2018, VA-beslut Nej

Karin 
Karltorp

Sammanslagning av TPPE16 och 
TPMM04 + namnbyte

Utbildni
ngsledar
e IL

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

Sammanslagning av TPPE16 och 
TPMM04 + namnbyte

Diskussion från förra året om att slå ihop TPPE16 och TPMM04 och byta 
namn

Inte aktuellt.



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

ok, ändrat i BILDA Nej

Karin 
Karltorp

Justera förkunskaper till TPPE-kurser Utbildni
ngsledar
e IL

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

Justera förkunskaper till TPPE-kurser ok, ändrat i BILDA Nej

Karin 
Karltorp

Lägg till kurser i masterprofil 
Produktion

PPG - 
Erik 
Sundin

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

Lägg till kurser i masterprofil 
Produktion

Lägg till kurser i masterprofil I/Ii-Produktion (och teknisk inriktning 
maskinteknik):
TMPT03, TMPS33, TMPS31 i termin 7 (v)

ok, ändrat i BILDA 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 Mekanikmodeller
TMHL61 Materialmekanik - Skademekanik och livslängdsanalys

ok, ändrat i BILDA Nej

Maria 
Eidenskog

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

Kursen TNK113, byte av institution från ITN till IEI nej, IEI kan inte ge kursen

Helene 
Lidestam

TPPE74 IEI IEI Helene 
Lidestam

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

Ändring kursmål ok, ändrat i BILDA

Helene 
Lidestam

TPPE29 IEI IEI Helene 
Lidestam

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

Förändring examoment Införs redan 2018, VA-beslut

Helene 
Lidestam

TPPE16 IEI IEI Helene 
Lidestam

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

Förändring examoment Införs redan 2018, VA-beslut

Helene 
Lidestam

Operations managementprofil på IND-
programmet

IEI IEI Helene 
Lidestam

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

Förslag på OM-profil inom IND-
programmet.

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

ok.

Ändrat i BILDA:
-TMQU12 i 1ht2 för kull18 (för alla 
IND) (VA-beslut)
-ta bort TKMJ28 från termin 1
-TMQU31 o->v
-TPMM04 o->o/v
-TPPE78 v->o/v
-lägg till TMQU14 3ht1+2->2vt1 (o)
-TPPE74 v->o
-TPPE73 o/v->o
-lägg till TKMJ28 i termin 3
-tagit bort TMQU27 ur OM
-tagit bort TMQU12 från termin 3
tagit bort TMKT78 från programmet 
helt
-tagit bort TMQU13 från 2vt2

tillägg:
-lägg  till TKMJ32 i 3ht2
-lägg till TAOP18 i 3ht2
-tagit bort TEIO90 i 3ht1

Nej

Li Li Tunek TEIK42, kurslitteratur IEI IEI Johan 
Holtström

IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi internationell -  Ii

TEIK42, kurslitteratur TEIK42 kurslitteratur: 
卓越汉语 公司实战篇 (Excellent Chinese: Business Practice)
ISBN: 9787560096216

ok, ändrat i BILDA 



Karin 
Karltorp

Environmental Innovation Management 
på IND-programmet

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

Förslag på förändringar env.innov.-
profil inom IND-programmet

Namnbyte till Innovation Management, ändringar i kursutbud:
Lägg till TKMJ28 i 3ht2 och TEIO07 i 3ht1. Ta bort obligatoriekravet på 
TKMJ10, TEIO13 och TKMJ29 i 2vt (TEIO06 kvar som obligatorisk). TEIO90 
kvar som obligatorisk i 3ht1.

Ändrat i BILDA:
-Namnbyte till Innovation 
Management
-Lägg till TKMJ28 i 3ht2 (v)
-Lägg till TEIO07 i 3ht1 (v)
-TKMJ10 o->v
-TEIO13 o->v
-TKMJ29 o->v

Uni Sallnäs Masterprofil i kvalitets- och 
verksamhetsutveckling I/Ii-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. - diskussion för ett PPG

Ok.

Ändrat i BILDA:
-TMQU03 obligatorisk redan ht18 
(VA-beslut)
-TMQU12 valbar redan ht18 (VA-
beslut)
-TEIO13 bort från profilen
-TDEI35 bort från profilen
-TPPE74 bort från profilen
-TMQU13 o/v
-TMQU04 o/v

Nej

Uni Sallnäs Flytta TMQU13 (Masterprofiler QM) 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 TMQU13 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. 

Ok, ändrat i BILDA.

9ht1->8vt2 block 4 för kull15.

Nej

Karin 
Karltorp

Ändring i utbildningsplanen för I/Ii pga 
o/v i masterprofil KVU

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

Ändring i utbildningsplanen för I/Ii pga 
o/v i masterprofil KVU

ändringar i masterprofil o/v-kurser från och med kull15 - behöver ändra 
även i utbildningsplanen.

Ok, ändrat i BILDA och KDB från och 
med kull15 och framåt.

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.

Ok.

Ändrat i BILDA:
-TMQU12 i 1ht2 för kull18 (för alla 
IND) (VA-beslut)
-ta bort TKMJ28 från termin 1
-lägg till TMQU31 i QM (o)
-lägg till TEIO13 (v)
-lägg till TPMM04 (v)
-lägg till TEIO41 (o)
-lägg till TMQU14 3ht1+2->2vt1 (o)
-lägg till TMQU04 (o/v)
-lägg till TMQU13 (o/v)
-lägg till TPPE74 (v)
-lägg till TKMJ29 (v)
-lägg till TMQU27 (o)
-lägg till TEIO07 (v)
-lägg till TEIO90 (v)
-lägg till TKMJ32 (v)
-lägg till TKMJ28 i termin 3 (v)

TPPE74 ligger 2 ggr i filen, den ena 
ska bytas ut mot TKMJ29. Ny kurs i 
ht2 (fråga tillbaka, Uni kollar)

Nej

Uni Sallnäs Flytta TMQU14 (Masterprofiler QM) 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.

ok, ändrat i BILDA.

Blocklöst??

Nej



Uni Sallnäs Ny kurs: TMQUxxxx Kvalitetsutveckling 
och robust konstruktion (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  

Ok, ändrat i BILDA.

I/Ii masterprofil Kvalitets- och 
verksamhetsutveckling (valbar), ht1 
termin 9 block 4

MD ska äga kursen.

- Ja UPG1	Inlämningsuppgifter	U,G	5,5 hp
KTR1	Kontrollskrivning	         U,G	 0,5 hp
Uppgifter och kontrollskrivning 
poängbedöms och den sammanlagda 
poängsumman ligger till grund för betyget 
som ges på kursen (U,3,4,5).

Nej HT1 Helst inte 
i block 2 
eftersom 
TMQU27 
ligger där. 

Engelska Ja

Karin 
Karltorp

Ändring i utbildningsplanen för IND, ny 
profil Quality Management och o/v-
kurser i QM och OM

IEI IEI N/A IL Industrial managemement 
and engineering
Masterprogram (ange 
vilket under "Annat")

Ändring i utbildningsplanen för IND, ny 
profil Quality Management och o/v-
kurser i QM och OM

Ändring i utbildningsplanen för IND, ny profil Quality Management och 
o/v-kurser i QM och OM

Ok, ändrat i BILDA från och med 
kull18 och framåt

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. 

kollat och ok. 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.

Ingen ändring.

Blockändringen (TNSL13) gjordes 
eftersom den krockade med obl 
kurs för FTL. Blocken är skilda för 
alla kurserna. Problemet med 
transport Nkp-Lkp uppstår oavsett 
block. 

Nej

Joakim 
Wren

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

Kurser för I/Ii-energi och I/Ii-
energimastern

Kurser för I/Ii-energi/energimaster. Föreslår att:
- TKMJ32 tas bort ur inriktningen
- TMES51 tas bort ur inriktningen
- TMES41 läggs till i inriktningen
- TKMJ14 läggs till i inriktningen

Ok, ändrat i BILDA:
- TKMJ32 tas bort ur energitek
- TMES51 tas bort ur energitek
- TMES41 läggs till i energitek
- TKMJ14 läggs till i energitek



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

Examinationsmoment 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
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

Examinationsmoment Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång 
till kursen

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

som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som förslaget 
berör

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

Examinationsmoment Ska den 
nya 
kursen 
ersätta en 
annan 
kurs?

Ange 
kurskod 
på den 
kurs som 
den nya 
kursen 

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange i 
vilket/vilk
a block 
kursen 
önskas 
placeras

Språk ska 
kursen 
ges på

Utbytesst
udenter 
ska få 
tillgång 
till kursen

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

som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som förslaget 
berör

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

Examinationsmoment 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
Karin 
Karltorp

Spärrkurser till TSEA56 ISY ISY N/A IL Civilingenjör Industriell 
ekonomi / internationell -  
I/Ii

Spärrkurser till TSEA56 behöver ändras Ändring av spärrkurser till TSEA56. Kurserna i systemteknisk inriktning har 
flyttats (2018) så att kurserna digitlateknik och datorteknik nu går på vt 
och kan vara avslutade innan kontroll av förkunskaper. Förslag till 
spärrkurser:
"Programmering, grundkurs", "Digitalteknik", "Datorteknik" (eller 
motsvarande).

Ok, ändrat i BILDA

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 "TSKSXX16 Signalbehandling för 
kommunikation" som även bör bli valbar.

Följande kurs stryks (den anses ha för mycket överlapp med 
D k i   d  fi  i fil )

I:arna har inte möjlighet att välja så 
mycket mer än 5 kurser i en 
masterprofil eftersom de måste 
uppfylla andra examenskrav också. 
Därför finns behov av att minska - 
inte utöka masterprofilen 
Telekommunikation.

Telekommunikationsprofilen 
begränsas därför till kurser på nivå 
A med huvudområde Elektroteknik.

Ändrat i BILDA:
Tagit bort bort följande kurser från 
I/Ii-telekom:
- TSIT02 (G2)
- TSKS11 (ej ELE)
- TSIN01 (ej ELE)
- TSIT03 (ej ELE)

Kurserna ligger kvar i 
programplanen för I/Ii och för 
systemteknisk inriktning.

Nej



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     

ok, vi följer EF. För I-system och I-
data i termin 9, ht1 i så fall. Inväntar 
EF.

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

Ja Flygmekan             HT1 Block 1 elle  Svenska/enJa

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.

Följer EF - 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

Följer EF - 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.

ok för I-system i 8vt2. Inväntar EF. Ja LAB 6HP (U,G) Nej VT2 1 Svenska/enJa

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

ok, ,ändrat i BILDA
6vt1 block 3

Examinator bör tänka på att kursen 
går parallellt med kandidatprojektet 
(TSEA56) i period 1.

Ja PROJ, 6 hp (U;G) Nej VT1 Inte 
samma 
som 
TSBB15 
(går i 
block 1 i 
period 1)

Svenska 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.

ok, ändrat i BILDA 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). 

ok, ändrat i BILDA Nej

Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor 
som har 
godkänt 

PN Utbildning eller 
utbildningar som förslaget 
berör

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

Examinationsmoment 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
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.
 	

ok, vi följer DM.  - Nej

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. 

 l   f   k  å    å   

ok, ändrat i BILDA.

lagt ner TNG018 (ersätts vt20 med 
"identisk" kurs som heter t ex 
Logistik och lönsamhetsanalys).

FTL+SL:
-TNSL08 3ht1+2 block 2+3 (kull18)
-TNGxx018 4vt1 block 4 (aktuellt för 
kull18 i SH20)

KTS:
-TNSL08 obl i 3ht1+2 block 2+3 
(kull18)
-TNGxx018 valbar i 8vt1 block 4 
(aktuellt för kull18 i SH22)

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.

Ok.

Start på profil vt19 för KTS termin 8, 
kull15.

-nya kurser, se nedan
-lagt ner TNK087
-lagt ner TNK080
-lagt ner TNK092

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.

OK, ändrat i BILDA.

ht2->vt1 block 4 för KTS-ss  kull15
och
2vt1 för TSL kull18

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.

Ok, ändrat i BILDA.

8vt2 block 1 för KTS-ss kull15 och
2vt2 för TSL kull18

kursinfo på svenska behövs

Ja TEN1 Skriftlig tentamen (U,3,4,5), 3 hp
LAB1 Laborationer (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.

Ok, ändrat i BILDA.

9ht1 block 3 fö KTS-ss kull15

kursinfo på svenska behövs

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

Ja TNK092 HT1 3 Engelska --



Karin 
Karltorp

Ändra i utbildningsplanen för KTS pga 
nya profiler

ITN ITN N/A IL Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS

Ändra i utbildningsplanen för KTS pga 
nya profiler

Ändra i utbildningsplanen för KTS pga nya profiler, för kull15 och framåt:
-Smarta städer
-Trafikanalys
-? (kvantitativ logistik)

ok, arbete med namn pågår.

ska ändras både i BILDA och KDB, 
kull15 och framåt

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. ok, inväntar info om vald kursbok 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.

ok, ändrat i BILDA och KDB för kull 
16 och framåt

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?

Blockändringen (TNSL13) gjordes 
eftersom den krockade med obl 
kurs för FTL. Blocken är skilda för 
alla kurserna. Problemet med 
transport Nkp-Lkp uppstår oavsett 
block. 

Ingen ändring föreslagen.

Nej

Anna 
Fredriksson

Schemakrockar TNIU23, TNG042 och 
TNSL14

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

Schemakrockar TNIU23, TNG042 och 
TNSL14

TNUU23 följer inte sitt block, drabbar TNG042 och TNSL14 (många 
gästföreläsare). Problem för lärarna med schemaläggning.

Blocken krockar inte, hanteras av 
schemaläggarna som fått info och 
agerar.

Karin 
Karltorp

Ny kurs i engelska med logistikfokus för 
FTL och SL i 2vt1+2, block 3+3

Utbildni
ngsledar
e IL

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

Ny kurs i engelska med logistikfokus för 
FTL och SL i 2vt1+2, block 3+3

Diskussion från förra året om att ersätta TNFL03 och THEN20 med ny kurs 
i engelska med logistikfokus

ok, arbete pågår

Karin 
Karltorp

Ny kurs som ersättning för TNFL05 om 
den läggs ned ht2018

Utbildni
ngsledar
e IL

ITN N/A IL Kandidatprogram 
Flygtransport och logistik - 
FTL

Ny kurs som ersättning för TNFL05 om 
den läggs ned ht2018

Diskussion från förra året om att lägga ned TNFL05 och ersätta med ny 
kurs.
Förslag att lägga TEAE07 Flygets… där istället. Innebär dubbla grupper på 
TEAE07 då i höst (18). Termin 5 till 3 ev TEAE11, TEIE83, TEIO29 och 
TMQU08 (alla i block 2 valbara). Fylla hålet i termin 3 med något annat? 
Inte nödvändigt men lärarna funderar.

ok.

Ändrat i BILDA:
-TNFL05 nedlagd ht18 (VA-beslut)
-TEAE07 tillagd för FTL 1ht2 kull18 
(VA-beslut)
-TEAE11 tillagd för FTL 3ht kull18
-TEIE83 tillagd för FTL 3ht kull18
-TEIO29 tillagd för FTL 3ht kull18
-TMQU08 tillagd för FTL 3ht kull18

Clas 
Rydergren

Ny masterprofil Trafikplanering, för KTS 
kull15 med start termin 8 vt19

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

Ny masterprofil Trafikplanering, för KTS 
kull15 med start termin 8 vt19

Ny masterprofil Trafikplanering, för KTS kull15 med start termin 8 vt19.

-TNK_TPP1 (ny kurs se nedan)
-TNK_TPP2  (ny kurs se nedan)
-TNK_TPP3  (ny kurs se nedan)
-TNK103 (befintlig kurs som är obligatorisk för samtliga profiler på KTS-
programmet)

Kurserna TNK095, TNK096 och TNK101 ersätts och utgår därmed.

ok, ändrat masterprofilnamn i BILDA 
för kull15 och framåt.

Lagt ned:
-TNK095
-TNK096
-TNK101

Clas 
Rydergren

Ny kurs i KTS-trafikplanering, TNK_TPP1 
Transportation Forecasting

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

Ny kurs i KTS-trafikplanering, 
TNK_TPP1 Transportation Forecasting

Ny kurs i KTS-trafikplanering, TNK_TPP1 Transportation Forecasting
-KTS kull15. termin 8vt1 (vt19) block 2
-TSL?

ok

Ändrat i BILDA:
-Inlagt för KTS kull15, 8vt1 bl 2

Svenskt namn saknas.
Svensk kursplan saknas.
Förkunskaper?
Påbyggnadskurser?
Examinator?
TSL?

Ja



Clas 
Rydergren

Ny kurs i KTS-trafikplanering, TNK_TPP2 
Traffic Theory and Simulation

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

Ny kurs i KTS-trafikplanering, 
TNK_TPP2 Traffic Theory and 
Simulation

Ny kurs i KTS-trafikplanering, TNK_TPP2 Traffic Theory and Simulation
-KTS kull15, termin 8vt2 (v19) block 2
-TSL?

ok

Ändrat i BILDA:
-Inlagt för KTS kull15, 8vt2 bl 2

Svenskt namn saknas.
Svensk kursplan saknas.
Förkunskaper?
Påbyggnadskurser?
Examinator?
Hur bestäms slutbetyget?
TSL?

Ja

Clas 
Rydergren

Ny kurs i KTS-trafikplanering, TNK_TPP3 
Traffic State Estimation, Prediction and 
Control

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

Ny kurs i KTS-trafikplanering, 
TNK_TPP3 Traffic State Estimation, 
Prediction and Control

Ny kurs i KTS-trafikplanering, TNK_TPP3 Traffic State Estimation, 
Prediction and Control
-KTS kull15, termin 9ht1 (ht19) block 1
-TSL?

ok

Ändrat i BILDA:
-Inlagt för KTS kull15, 9ht1 bl 1

Svenskt namn saknas.
Svensk kursplan saknas.
Förkunskaper?
Påbyggnadskurser?
Examinator?
Hur bestäms slutbetyget?
TSL?

Ja

DM Ny kurs i retorik, ersätter TNKA08 (ITN) N/A DM
(IL)

Civilingenjör 
Kommunikation, transport, 
samhälle - KTS

Ny kurs i retorik, ersätter TNKA08 Ny kurs i retorik TNKAxxzz Retorik i tal, text och bild (för GDK), ersätter 
TNKA08 Retorik.

Kursen TNKA08 Retorik gavs för KTS 
i 8vt1 . Den nya kursen ligger på 
samma ställe. Ska den ges för KTS?

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

Examinationsmoment 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
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. Stora kostnader för LiU. 4hp-
tenta.

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

Examinationsmoment 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.

Inte aktuellt för ILs studenter. Ja UPG1 Deltagande vid seminarier och skriftlig 
förberedande text inför seminariet (3hp) 
(U/G)
UPG2 Hemtenta (3hp) (U, 3, 4, 5)

Nej VT2 - Engelska Ja
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