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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

Preliminärt svar 
från PN DM

Förslaget är 
en ny kurs

Examinationsmoment Ska den nya 
kursen 
ersätta en 
annan kurs?

Kurskod på 
den kurs 
som den 
nya kursen 

Period 
kursen är 
tänkt att gå

Ange i 
vilket/vilka block 
kursen önskas 
placeras

Språk ska 
kursen ges 
på

Utbytesstude
nter ska få 
tillgång till 
kursen

Samtliga förslag som berör IDA IDA DM
Arbetsgrup
p DAV/CS

Sammanslagning av programmen 
6MDAV och 6MICS

UL IDA DM DAV/CS Sammanslagning av programmen 
6MDAV och 6MICS

Sammanslagning av programmen 6MDAV och 6MICS enligt 
arbetsgruppens förslag. Förändringen skulle innebära att 1:a terminen har 
3 obligatoriska kurser. Antingen grundläggande eller avancerad C++ 
TDDE18/TDDD38. Datavetenskaplig professionalism samt Sannolikhetslära 
och statistik. Studenter som DI skulle typsikt bara behöva läsa 
Datavetenskaplig professionalism och ha övriga som valbara.
Om Sannolikhetslära och statistik finns på programmet så behöver vi inte 
längre ha någon dispens för den i antagningen.
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer blir valbar även för CS trots 
att grundspråket är svenska. Intresserade studenter får kontakta 
examinator för att följa kursen på engelska (via doktorandkurs).

TDDE18 nu som o/v
TDDD38 står nu som o/v
TAMS11 står nu som o
Meddelat MAI. IDAs kurser fanns 
redan i programplanen.
TDDD20 tillagd. Informerat 
examinator.

Ja

Tea Nygren TDDI41, kurstillfälle termin 5 tas bort 
(flyttad till termin 2 2018)

IDA IDA Jalal Maleki DM Di TDDI41, kurstillfälle termin 5 tas bort 
(flyttad till termin 2 2018)

TDDI41, kurstillfälle termin 5 tas bort (flyttad till termin 2 2018) Ja Ja PRA1 UG
PRA2 U, 3, 4, 5

Nej VT1 3 Svenska

Tea Nygren Nedläggning av TDDC63 Interaktiv form 
pga GDK 2.0

IDA IDA Jalal Maleki DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Nedläggning av TDDC63 Interaktiv form 
pga GDK 2.0

Nedläggning av TDDC63 Interaktiv form pga GDK 2.0 Ja

Jalal Maleki Ny kurs IDA IDA Jalal Maleki DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Nytt förslag på kurs för GDK2, 
Webbproduktion med dynamiskt 
innehåll

TDDE61XX, Webbproduktion med dynamiskt innehåll IDA bekräftat att kuren kan ges 
på engelska för utbytesstudenter.

Ja Ja PRA1 UG
PRA2 U, 3, 4, 5

Nej VT1 3 Svenska

Jalal Maleki TDDE29 IT-projektledning IDA IDA Jalal Maleki DM D,IT, U, DAV, CS Kursen ställs in 2019 inför beslut om ev 
revidering eller nedläggning 2020

Kursen ställs in 2019 inför beslut om ev revidering eller nedläggning 2020 Vad är anledningen till att man 
vill tänka om kring kursen? Svar: 
Kursen vara anpassad till gamla 
"SEM". Nu upplever man att flera 
studenter som öljer kursen inte 
eg är intresserade utan har tänkt 
att det ska vara "lätta poäng".

Ja

Tea Nygren Förändring av TDDI41 grundläggande 
systeinstallation

IDA IDA (Jalal Maleki) DM Kandidat inovativ 
programmering - IP

Förändring av TDDI41 grundlägande 
systeinstallation

Grundförslaget kom från Erik Beglund och Anders Fröberg och det gällde 
önskan att flytta TDDI41 till termin 3 för bättre samläsning med DI. PPG 
godtog dock inte förslaget eftersom det skulle göra att IP inte får projekt 
på termin 3 men 2 st på termin 5. Förändring av TDDI41 grundlägande 
systeinstallation till en ny kurs som anpassas för IP och som till stora delar 
samläses med TDDI41 kom som motförslag. Den nya kursen i BILDA heter 
TDPXXXXX1

PPGs önskemål.
TDPXXXX1
Förändrad kursplan saknas.
Engelsk kursplan skickad på mail. 
Ej klar BILDA.

Ja

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 m
ed en 3 hp uppsats förbereda dem för examensarbetet. Även forskningsm
etodik och etik ingick. Mycket av det behovet täcks in av TDDD89 Vetensk
aplig 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 ino
m ramen för en ny kurs i programvarukvalitet. Förslaget är att TDDD30 ges
 för sista gången under ht2 2018. På grund av överlapp bör inte TDDD30 oc
h nya kursen TDDD30XX få ingå samtidigt i examen.
Tanken är att studenterna i nya kursen skulle kunna använda  projekten i T
DDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling (PUM) som studiemateri
al när det gäller att utvärdera kvalitet av produkter och processer. I samba
nd med det skulle de också kunna "coacha" grupperna i PUM:en inom pro
gramvarukvalitet. Kraven på kvalitetsmätning och koordinering av kvalitets
arbete är förhållandevis låga i PUM:en idag är ändå en utmaning för stude
nterna. Med litet draghjälp från nya kursen kommer de att nå längre. Efter
som PUM:en går på svenska bör studenter som inte förstå svenska i huvud
sak inrikta sig på utvärdering av produkten.

TDDD30XX Progrmvaruteknik 
DSMU - profil OK
DSÄK - profil tillfrågad 180219. 
saknar svar 180601.
Kursen önskas ges över hela 
terminen. Block 2 valt för att ej 
krocka i profiler men gå i samma 
som kandprojekten.

Ja 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 - önskemå  4 - önskemål ändraSvenska/engeJa

http://www.liu.se/studieinfo/internal


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.

Mailat Lena/Ola ang 
förkunskaper. De kräver nu 
sådant som kursen innehåller 
eller kan läsas samtidigt som 
kursen går.
DSMU, DPAL, DDAS, DSIS 
informerade att kursen är 
medflyttad.

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 användas
i olika sammanhang.

 h   f     k  h k k      k

Kurserna ska kunna läsas 
oberoende av varandra. Från SR: 
"Det är tänkt att vara ok att läsa 
dem oberoende av varandra, 
även om vi sett till att lyfta ut lite 
av det tekniska innehållet i det 
som nu är TDDD05 till TDDB84 i 
stället så att den på sätt och vis 
blir bra förkunskap till Software 
Architectures även om det inte är 
nödvändigt."
DSMU, DPAL, DDAS, DSIS -
profilerna har fått kursen 
medflyttad. Profilansvariga har 
fått info på mail.

Ja Ja LAB 3 hp (U/G), UPG 1 hp (U/G), Sk     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)

Byte av examinationsmoment 
OK.

Ja Nej

Tea Nygren TDDI02, projekt för DI - kurstillfälle 
skulle flyttas till termin 5 (enligt remiss 
2018) men kurskoden byts pga byte av 
nivå. Ny kurs TDDI02XX

PPG DI IDA Ola Leifler DM Högskoleingenjör 
Datateknik - Di

TDDI02, projekt för DI - kurstillfälle 
skulle flyttas till termin 5 (enligt remiss 
2018) men kurskoden byts pga byte av 
nivå. Ny kurs TDDI02XX

TDDI02, projekt för DI - kurstillfälle skulle flyttas till termin 5 (enligt remiss 
2018) men kurskoden byts pga byte av nivå. Ny kurs TDDI02XX

Enligt Torbjörn bör en annan 
grupp ha denna kurs framöver, ej 
"UPP". Ola Leifler informerad. 
Ola träffar Inger och Torbjörn för 
vidare diskussion om innehåll.

Ja Nej

Tea Nygren TDDE31 Big Data Analytics - önskar 
blockbyte

Studievä
gledning
/student
erna

IDA Patrick Lambrix DM D, IT, U, CD/DAV TDDE31 Big Data Analytics - önskar 
blockbyte

TDDE31 Big Data Analytics - studenterna önskar blockbyte då kuren 
krockar med många andra kurser i AI-profilen för CS/DAV samt D/IT/U. 
Särskilt tydligt för CS/DAV. Block 3 önskas.

Examinator bekräftat OK, byte till 
block 3.

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 

Tentamenslängden föreslås utökas från 
4 till 5 timmar

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

Avslås. Det är en stor kostnad att 
utöka tentamenstiden. Justera 
tentamen. (Kommentar från 
fakulteten)

Nej 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.

Ja 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.

Ja 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.   

TDDEXXX1:
Kurslitteratur ändrat till att 
"anges åtta veckor innan 
kursstart". Studenter som 
behöver den inläst behöver åtta 
veckor på sig för att få det. Dock 
ska kurslitteraturen anges i 
kursplanen (LiTH-beslut).

TDDCXX91 - är samma kurs som 
TDDE22 så IT får tillfälle på den 
kursen istället. SR och IL 
bekräftat.
TDDD13, TDDD35, TDDE17, 
TDDC91 markerade nedlagda och 
utgått.

Ja TDDEXXX1 - Design och 
utveckling av applikationer:
UPG1 - Individuella uppgifter - 
4hp - U,3,4,5 (grund för 
slutbetyg)
PRA1 - Projekt - 5hp - U,G
LAB1 - Laborationer - 1hp - U,G
BAS1 - Basgruppsarbete - 2hp - 
U,G

TGTUXXX1 - Mångfald och genus 
inom applikationsutveckling:
UPG1 - Individuella uppgifter - 
3hp - U,3,4,5 (grund för 
slutbetyg)
UPG2 - Uppgifter inom 
projektarbete - 1hp - U,G

Dessutom försvinner momentet 
BAS från TDDC91 och istället 
utökas där DAT1 till 3hp.

Ja TDDD35, TDD                  HT1+HT2 - Svenska

Samtliga förslag som berör IEI IEI DM
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) TEIO36 (kursens föregångare) 
markerad som "nedlagd/utgått".
Kurslitteratur saknas. Text 
ändrad till meddelas _åtta_ 
veckor innan kursstart, det är den 
tid de som behöver inläst 
litteratur behöver.
Entrepreörskap och 
företagsekonomi kan ej gå 
termin 5 enligt utrsprungsplan. 
Iom detta är fråga ställd till SR 
180320 om denna kurs kan flytta. 
Påminnelse 180411. Inväntar 
svar.

Ja Ja MUN1	Muntlig 
tentamen	(U,G)	2 hp
UPG1	Deltagande i 
seminarier	(U,G)	1 hp
UPG2	Skriftliga 
uppgifter	(U,3,4,5)	3 hp
UPG1 Innebär aktiv närvaro vid 
vissa examinerande moment. 
Utebliven eller ej aktiv närvaro 
gäldas med 
kompletteringsuppgifter.
UPG2 För högre betyg än tre 
krävs inlämning till deadlines om 
inte särskilda skäl kan anges, vid 

Ja TEIO36 (i enli      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) TEIO24 (kursens föregångare) 
markerad som "nedlagd/utgått".
Kurslitteratur saknas. Text 
ändrad till meddelas _åtta_ 
veckor innan kursstart, det är den 
tid de som behöver inläst 
litteratur behöver.
Det gick inte att lägga kursen i 
block 2 pga att få ihop de övriga 
kurserna till utbytesstudenterna. 
Skulle Block 1 fungera?? Ännu ej 
mailat examinator iom eventuellt 
periodbyte
Entrepreörskap och 
företagsekonomi kan ej gå 
termin 5 enligt utrsprungsplan. 
Iom detta är fråga ställd till SR 
180320 om denna kurs kan flytta. 
Påminnelse 180411. Inväntar 
svar.

Ja MUN1	Muntlig 
tentamen	(U,G)	2 hp
UPG1	Deltagande i 
seminarier	(U,G)	1 hp
UPG2	Skriftliga 
uppgifter	(U,3,4,5)	3 hp
UPG1 Innebär aktiv närvaro vid 
vissa examinerande moment. 
Utebliven eller ej aktiv närvaro 
gäldas med 
kompletteringsuppgifter.
UPG2 För högre betyg än tre 
krävs inlämning till deadlines om 
inte särskilda skäl kan anges, vid 
sidan om uppfyllande av krav på 
innehåll & framställning som 
gäller för högre betyg.

Slutbetyg = betyg på UPG2

Ja TEIO24 (i enli      HT1 2 Svenska

Tea Nygren Ny kurs för GDK programmet termin 5 IEI IEI Johan 
Holtström

DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Entreprenörskap och företagsekonomi 
till termin 5 (bygger på TEIE51)

Entreprenörskap och företagsekonomi till termin 5 (bygger på TEIE51) TEIE51markerad nedlagd. Ny kurs 
( som är inlagd som kopia av 
TEIE51 -> TEIE51XX). Inst kan ej 
ge kursen i T5. Måste flyttas till 
termin 4, VT1. Medför andra 
flyttar, se ovan.

Tea Nygren TNGD22 Grafisk profilering och 
varumärken utgår iom GDK2.0 (Ersattes 
2018 av TEAE15 Varumärke och 
värdeskapande)

IEI IEI Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

TNGD22 Grafisk profilering och 
varumärken utgår iom GDK2.0 (Ersattes 
2018 av TEAE15 Varumärke och 
värdeskapande)

TNGD22 Grafisk profilering och varumärken utgår iom GDK2.0 (Ersattes 
2018 av TEAE15 Varumärke och värdeskapande)

Ja

Tea Nygren Marknadsmedvetenhet, ny kurs GDK 
2.0

PPG 
GDK

IEI Johan 
Holtström?

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. 
Christina Grundström lagt in kursplan. Några justeringar. Förkunskaper 
och litteratur flyttade till rätt sida.

Ja Ja Ej klart Nej HT2 - Engelska Ja

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.

Kurstillfälle på TEIO06, TEIO13, TEIM11, TEIO90, tillagt. Infomail skickat till 
institution 180323.

Ja

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.

Svar per kurs till den institution 
det berör under respektive 
institution.
Lagt till målen för IT i de kurser 
som IT läser men som ej längre 
har BG. 
TSRT04 Introduktionskurs i 
matlab flyttar till period 2. 
Informerat Klas muntligt 180322. 
Ifrågasättande av "Fysikaliska 
modeller" på nämnd från MAI. 
Tveksam till djupet map de 
mattekunskaper studenterna har. 
PPG är dock eniga om att kursen 
innehåller det som krävs för 
programmet.

Ja Nej

Samtliga förslag som berör IFM IFM DM
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. 

IUAE färändrad map på nya 
examinationsmoment. BAS1 bytt 
mot BAS2, TEN1 bytt mot TEN2.

Ja Nej



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. 

IUAE färändrad map på nya 
examinationsmoment. BAS1 bytt 
mot BAS2, TEN1 bytt mot TEN2.

Ja Nej

Tea Nygren TFMT13 Mätteknik utgår och ersätts av 
TFEI71 Elektriska mätsystem

PPG-IT IFM Magnus Boman DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

TFMT13 Mätteknik utgår och ersätts av 
TFEI71 Elektriska mätsystem

TFMT13 Mätteknik utgår och ersätts av TFEI71 Elektriska mätsystem. 
Detta pga TFMT13 har få deltagare. Kursen TFEI71 är mycket lik TFMT13. 
Förslaget förankrat med studierektor. För DI krockade den gamla kursen 
med en obligatorisk kurs, detta problem kvarstår även vid byte. TFMT13 
utgår därmed 2019.

Ja Nej

Samtliga förslag som berör IKK IKK DM
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 Enl GDK 2. 0 ska kursen gå på 
engelska och vara tillgängligt för 
utbytesstudenter. Engelsk 
kursplan saknas.

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 Engelsk kursplan saknas.
Kursen ska enligt tidigare uppgift 
gå på helfart de två första 
veckorna i period 2. ED, KTS, MT 
har fått kurstillfällen men kan 
inte läsa på helfart i period 2 så 
de får läsa en egen del som 
schemaläggs i block. Info om 
detta finns i kursen under 
"Arbetsformer".

Ja U-G 3 hp, U-G 3 hp. Ja TRTE09 - Visu        VT1+VT2 Under VT1 måste h                         Svenska

Samtliga förslag som berör IMH IMH DM
Samtliga förslag som berör IMT IMT DM

Tea Nygren e-hälsa i profilen Medicinsk informatik IMT N/A DM Civilingenjör Datateknik - D
Civilingenjör 
INfomationsteknologi - IT

e-hälsa i profilen Medicinsk informatik e-hälsa i profilen Medicinsk informatik. Uppdrag från dekanus. Separata 
möten mellan MedFAk, TekFAk (DM, EF, KB) resulterat i ett förslag med 
tre kurser som inkluderas på olika sätt i programmen. För D, IT läggs 
kurserna in i profilen Medicinsk Informatik. För 2019 läggs kurstillfälle på 
introduktionskursen till e-hälsa HT 2019.

ok Ja

Samtliga förslag som berör ISY ISY DM
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 djupet inkludera 
ik i  d l      id  i  ä k   d  fil  å 

Innebär att 
Systemteknologiprofilen fasas ut.
Profilen föreslås finnas på D, IT 
och U. Programnämnden, är 
tveksam till U. Ny genomgång av 
förkunskaper och nytt möte i 
PPG i maj. Förkunskaper ser ut 
att vara OK, mer tveksam till att 
mkt är klassat "Elektroteknik " 
och U kan ej ta master i det. U-
PPG vill inte längre inrätta 
profilen (PPG i maj)
TSRT08 kommer att hamna på 
termin 7, annars krockar den 
med obligatorisk kurs i 
programmet (Vetenskaplig 
metod).
Termin 8, 9 inför 2020.

Ja Inte applicerbart, ett profilförslag o               Nej Ingen kurs Ingen kurs Svenska/engeIngen kurs



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

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

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

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

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

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.

I i i  fö  S k ik h    l k l   i Vi i  

Följer ägande nämnds beslut.
D;IT;U behöriga och läggs in på 
D.IT iom att den ligger i profilen 
som ersätter Systemteknologi. AI 
och maskininlärningsprofilen tar 
in den i termin9. 
Programnämnden för DM tyckte 
att namnet inte var bra, 
återkopplat till Erik.

Följer ägande 
nämnds beslut om 
inrättande.

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

Ja Flygmekanik            HT1 Block 1 eller 2 Svenska/engeJa

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.

Fel i förslag, Datorteknik ska vara 
i period 2. Eftersom inte IT4 och 
IT2 kan samläsa pga olika 
provuppsättningar ligger en ny 
kurs på förslag TSEA48XX. Den 
inrättas 2019 och TSEA48 utgår 
2020. Michael Josefsson och 
Tomas Svensson informerade om 
detta 180326.

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.

Det är en förutsättning för att D 
ska kunna ha kursen i tex den 
nya profilen "Autonoma.."

Ja 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 ägande nämnds beslut. Ja 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.

OK Ja 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

kursen blir inte valfri men valbar 
:)

Ja 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

Tillagda för D och IT. 
Examinatorer informerade (mail 
180327).

Ja 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

Om överlappet mellan TSBK02 
och 08 är stort - kan man justera 
det? Den ena står som 
påbyggnad till den andra och de 
har samma examinator. Blir 
konstigt om de inte kan ingpå i 
kommunikationsprofilen men 
däremot i Signal & bild?
I övrigt OK att låta D/IT läsa 
"Signalbehandling för 
kommunikation" om den 
inrättas./UL

Fråga till institution 
men följer annars 
ägande nämnd (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.

Följer ägande nämnds beslut. D 
och IT är behöriga.  Kom, Ele  vill 
ha med den, insväntar svar från 
och SoC.  Påmint 180601.

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

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

Ej för DM? N/A Ja PROJ, 6 hp (U;G) Nej VT1 Inte samma som TS   Svenska

PPG IT Civing IT byter kurstillfälle från VT1 till 
VT2

ISY ISY (Klas Nordberg) DM Civilingenjör 
Informationsteknologi - IT

Civing IT byter kurstillfälle från VT1 till 
VT2

Civing IT byter kurstillfälle från VT1 till VT2 Önskan från PPG IT. Informerat 
Klas muntligt 180322.

Ja Ja PROJ, 6 hp (U;G) Nej VT1 Inte samma som TS   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.

Ja 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

Ja 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.

Ja Nej

Samtliga förslag som berör ITN ITN DM
Tomas 
Törnqvist

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

Redaktionell design i det moderna 
medialandskapet 

Den nya kursen TNGDxxxx Redaktionell design ersätter TNGD09 iom GDK 
2.0

Block 2 valt, det var det enda 
som var kvar och som gör att det 
för utbytesstud även går att läsa 
Interaktionsdesign ur åk 1.
TNGD09 utgår 2020 (är på termin 
6 för kull 2016)

Ja Ja TEN1 (U,3,4,5), 2 hp. UPG1 (U,3,4,5             Ja TNGD09 VT1 - Svenska/engeJa

Tea Nygren TNGD40 Omvärlds.. 3 utgår map GDK 
2.0

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

TNGD40 Omvärlds.. 3 utgår map GDK 
2.0

TNGD40 Omvärlds.. 3 utgår map GDK 2.0 Ja Ja TEN1 (U,3,4,5), 2 hp. UPG1 (U,3,4,5             Ja TNGD09 VT1 - Svenska/engeJa

Tea Nygren TNGD28 utgår ITN INT Camilla Forsell DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

TNGD28 Grafiskt designprojekt utgår 
iom GDK 2.0. Ersätts 2020 med 
International collaborative Crossmedia 
Project

Se sammanfattning Ok Ja

Tea Nygren TNGD25 3D-grafik 8 hp ersätts av 
TNGDXXX1 3-D grafik 6 hp

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

TNGD25 3D-grafik 8 hp ersätts av 
TNGDXXX1 3-D grafik 6 hp

Ev justeringar från Stefan? Ja

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). 

OK Ja 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.
 	

OK Ja 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...)

TNMXXXX2 bortplockad. 
TNM8XXXX heter kursen nu i 
BILDA.
Språk Sv/Eng för att kunna 
erbjuda den till CS. Tillfällen 
tillagda för dem samt 
information i utbildningsplan om 
att det går att välja TDDD89 eller 
TNM8XXXX. MAilinfo till Patrick 
LAmbrix 180327.
Block 3 för att med avsikt krocka 
med TDDD89. Därmed blockbyte 
på TNCG15 från 3 till 4. Mailinfo 
skcikat till examinator 180301.

Ja UPG1 Inlämningsuppgifter (U, G) 
4 hp 
UPG2 Seminarier (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, Arbetsplatsförlagt grafiskt 
designprojekt 

TNGDXXX4, Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt Ja PRA1 	Projektarbete (U,G) 		6 
hp 
UPG1 	Inlämningsuppgift (U,G)	2 
hp 			
 			
På kursen ges betyg 
Underkänd/Godkänd. 
Obligatorisk närvaro gäller för 
seminarier och vid gemensamma 
redovisningar.

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
Integrerad medieproduktion

Integrerad medieproduktion. 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

 Får kursen ingå i examen 
tillsammans med TNGD18?
TNGD18 har markerats nedlagd 
och utgått.

Ja Ja UPG1	Förberedelseuppgifter och 
workshops	U,G	1hp
UPG2	Inlämningsuppgift	U,3,4,5	5h
p
På kursen ges betyg U,3,4,5.

Nej HT2 Koordineras med a   Svenska/engeJa

Tobias 
Trofast

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

Ny kurs i GDK2.0, Förpackningsdesign 
och exponering 

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

Får kursen ingå i examen 
tillsammans med TNGD16? 
TNGD16 markerad utgått.

Ja Ja TEN1	Skriftlig 
tentamen	U,3,4,5	1hp
LAB1	Laborationsuppgifter	U,G	
1hp
UPG1	Inlämningsuppgifter	U,3,4,5	
4hp
På kursen ges betyg U,3,4,5. 

Nej HT2 Samordnas med an   Svenska/engeJa



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

TNGDXXX3.
TNGD11 markerad 
nedlagd/utgått. DPU medflyttade 
till denna kurs. OK från 
examinator på mail 180321. 
Lennart/DPU informerad.

Ja UPG1: 2hp (U/G): Innebär aktiv 
närvaro vid vissa examinerande 
moment. Utebliven eller ej aktiv 
närvaro gäldas med 
kompletteringsuppgifter.
UPG2: 4hp (U/3/4/5). Innebär 
skriftlig inlämning av 
projektrapport. För högre betyg 
än tre krävs inlämning till 
deadlines om inte acceptabla (för 
examinatorn) skäl kan anges.

Nej HT2 enligt blockschema   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 Utskickad PPG. (Förslaget 
muntligt för PPG av Pier i 
januari).
TDDE1/TDDE15 får ej ingå i 
examen smatidigt. Vad blir 
kopplingen till annan institution i 
Norrköping? Inväntar svar från 
Pier 180329.
IUAE saknas.

Ja Laborationer 3hp (U, G)
Projektarbete 3hp (U, G)

Nej HT1+HT2 3 Engelska Ja

Tobias 
Trofast

Byte av examinationsmoment TNGD46 ITN ITN DM Kandidatprogram Grafisk 
design och kommunikation 
- GDK

Byte av examinationsmoment TNGD46 Byte av examinationsmoment TNGD46 till:
TEN1 – 1hp (U,3,4,5) (från tidigare 2hp)
INL1 – 1hp (U,3,4,5)
LAB1 – 4 hp (U,G)

Ja

Samtliga förslag som berör MAI MAI DM
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.

MAI: Kurtillfälle på TATA42 borta. 
Separat möte dec 2017 med MAI 
ang tillgång till TATA91 2020, det 
ska fungera.
Svar till övriga institutioner under 
respektive institution i detta 
dokument.

Ja Nej

Tea Nygren TATA54 Talteori - blockbyte UL MAI Jesper Thorén 
(mailinfo)

DM D,IT,U,MAT TATA54 Talteori - blockbyte. Nu 
optimerat för MAT. 2018 var blocket 
"0" vilket inte finns.

Ja

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.

Ja Nej

Tea Nygren TAMSXXX1 Sannolikhetslära och 
statistik

PPG D 
(Tea 
Nygren)

MAI Nils-Hassan 
Quttineh (möte 
och mail)

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.

OK. Kurs i BILDA TAMS11XX. 
Separata möten med MAI/Nils-
Hassan Q och Marin Singull har 
håll  d  b   

Ja Önskan från PPG om TEN samt exa      Ja TAMS27 VT2 2 Svenska

Ingegerd 
Skoglund

Ändring för TADI02 MAI MAI Nils-Hassan 
Quttineh

EF
(DM)
(MD)

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

TADI02 läggs ner, TANA21 kan väljas 
istället.

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

OK Ja Nej



Namn Rubrik på förslaget Från Berör Studierektor PN Utbildning eller En kort sammanfattning av förslaget Förslaget i detalj Förslaget är Examinationsmoment Ska den nya Ange Period Ange i Språk ska Utbytesstude
Samtliga förslag som berör TEMA TEMA DM

Maria 
Eidenskog

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

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

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

Feedback från 
inresandebedömare och övriga 
nämnder meddelad till Maria. 
Man söker en smalare kurs. 
Inväntar reviderad kursplan. 
Muntligt samtal 180412. Maria  
tar tillbaka ansökan 2019 och 
kommer med ett nytt förslag till 
2020.

Nej, avvakta till 2020 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

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.   

TGTUXXX1 Mångfald och genus 
inom applikationsutveckling 
uppdatera efter Eva Blomqvists 
mail 180327. 

Ja Ja TDDEXXX1 - Design och 
utveckling av applikationer:
UPG1 - Individuella uppgifter - 
4hp - U,3,4,5 (grund för 
slutbetyg)
PRA1 - Projekt - 5hp - U,G
LAB1 - Laborationer - 1hp - U,G
BAS1 - Basgruppsarbete - 2hp - 
U,G

TGTUXXX1 - Mångfald och genus 
inom applikationsutveckling:
UPG1 - Individuella uppgifter - 
3hp - U,3,4,5 (grund för 
slutbetyg)
UPG2 - Uppgifter inom 
projektarbete - 1hp - U,G

Dessutom försvinner momentet 
BAS från TDDC91 och istället 
utökas där DAT1 till 3hp.

Ja TDDD35, TDD                  HT1+HT2 - Svenska

Fredrik 
Karlsson

Utvecklingen av IT-programmet: 
förändringar i termin 2

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

Maria 
Eidenskog

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.

Kursen TGTU43 läggs ner 2019. 
Svar till övriga institutioner vid 
respektive institution i detta 
dokument.
Ny kurs tillagd "TGTUTEIE". TEMA 
har huvudansvar för kursen.
Noterat i kursen ej får ingå i 
examen tillsammans med 
"Datajuridisk översiktskurs 
TEIE88" dvs TEIE88 ska utgå ur 
programplanen för IT 2022!

Nej

Övrigt DM
PPG 
DAV/CS

Förändrade antagningskrav efter 
eventuell sammanslagning av program

TEMA TEMA N/A DM
(IL)
(EF)
(KB)
(MD)

Utbytesstudenter Förändrade antagningskrav efter 
eventuell sammanslagning av program

Förändrade antagningskrav efter eventuell sammanslagning av program: 
•A bachelor's degree with a major in computer science, information 
technology, software engineering, computer engineering, alternatively, a 
bachelor's degree with a minor in computer science or related subject 
area, with a minimum of 60 ECTS credits in computer-related subjects 
(e.g. programming, data structures, databases, software engineering, 
computer hardware, computer networks). The Bachelor's degree 
(equivalent to a Swedish Kandidatexamen) shall be from an internationally 
recognised university.
•At least 24 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or 
application of mathematics relevant for the programme including courses 
in discrete mathematics, linear algebra and calculus and mathematical 
statistics. 
•English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary 
education (English 6/B). This is normally attested by means of an 
internationally recognised test.

Nej
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