
Samtliga förslag inskickade tom 15/2 2019 
Svar från programnämnderna i respektive programnämnds sammanställning.

 DM = Data- och medieteknik
 EF = Elektroteknik, fysik och matematik 
 IL = Industriell ekonomi och logistik
 KB = Kemi, biologi och bioteknik
 MD = Maskinteknik och design
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IDA IDA

Ulf Kargén

Omfördelning av poäng mellan 
examinationsmoment TDDD17: TEN2 2hp, 
UPG2: 3hp IDA IDA Peter Dalenius DM

6MDAV, 
6MICS;D;I/Ii;I
T;U;Masterpr
ogram; Oförändrat mot tidigare.

I kursen TDDD17 (Informationssäkerhet, fortsättningskurs) har vi tre examinationsmoment: En tenta 
(3hp), labbar (1hp) och ett projekt som studenterna utför självständigt i grupper om två (2hp). För 
projektdelen skall studenterna producera en skriftlig rapport och ge två muntliga presentationer 
under kursens gång. Erfarenhet från tidigare år, samt feedback i kursutvärderingar, har visat att 2hp 
(=1.3 arbetsveckor) är i minsta laget för att genomföra ett projekt med tillräckligt djup. Vi vill därför 
omfördela poäng mellan examinationsmomenten, så att tentan (TEN2) minskas till 2hp och 
projektet (UPG2) utökas till 3hp.

OBS att vi inte kan ändra poäng på examinationsmoment själva i Bilda.
Nej

Patrick Lambrix
TDDD46: Ändring kurspoäng enligt IT PPG 
förslag; kursplan samma som TDDD37 IDA IDA ja DM IT;

TDDD46: Ändring kurspoäng enligt IT PPG förslag; kursplan samma som TDDD37
Nej

Patrick Lambrix TDDD66: ändring enligt förslag IT PPG IDA IDA ja DM IT; TDDD66: ändring enligt förslag IT PPG Nej

Mikael Asplund Ny OS-kurs för IT IDA IDA Ola Leifler DM IT;

Ny kurs i processprogrammering och operativsystem för IT-programmet. Inlagt i Bilda med kurskod 
TXXIT00.

Skillnaden mot TDDB68 är att C-programmering med pekare ingår i denna kurs, eftersom IT inte har 
arbetat med pekare och minneshantering tidigare. Detta gör att kursen är 8hp istället för 6hp.

Samläsning sker med TDDB68 för föreläsningar.

Ett förslag är att för de utbytesstudenter (och kanske från andra program) som inte har så mycket 
programmeringsbakgrund att de också läser denna kurs istället för TDDB68. Jag ser idag att det är 
många som inte har nödvändiga kunskaper kring pekare bland dessa grupper. Något behöver då 
göras med åtskillnad av basgruppsarbete kanske.

Ja Nej Nej VT1 3 - Samma  En Ja
Mikael Asplund Uppdatering av TDDB68 IDA IDA Ola Leifler DM D;U; Uppdaterat kursplan för TDDB68 enligt förslag som diskuterats i PPG-D/U under hösten. Nej

Jalal Maleki Ändring i befintligt examinationsmoment IDA IDA Jalal Maleki MD
DPU;EMM;M
;MI;

Kurs: TDDE04 Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande

Förslag på ändring av examinationsmomentet PRA1: 

PRA1 Individuell programmeringsuppgift U,G 2 hp

Görs om till  

PRA1 Programmeringsuppgift U,G 2 hp Nej

Jalal Maleki Nedläggning av kursen TDDD61 IDA IDA Jalal Maleki MD

Design;DPU;
Masterprogr
am;

Förslaget gäller nedläggning av kursen Design - strategi och management, 6 hp (TDDD61)

Eventuellt kan en alternativ lösning vara att någon annan institution (t ex IEI)  tar över kursen.
Nej

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

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

Ändring avser texten i informationsstycket under fliken examination:

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

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

Motivationen till förändringen är att studenterna i sin återkoppling tycker det är synd att betyget till 
största delen grundas på laborationsarbetet (LAB2) och att projektarbetet får väldigt lite utrymme i 
betyget. Förändringen påverkar inte nuvarande examinationsmoment, men ger större utrymme att 
belöna studenter som med goda prestationer visar god insikt och förståelse.

Nej

Jalal Maleki Eventuell avveckling av TDDC73 IDA IDA Jalal Maleki DM D;MT;U;

Kurs: Interaktionsprogrammering, 6 hp (TDDC73)

Kursen har samlästs med TDDD13 på IT-programmet. Fr o m 2019 försvinner TDDD13 och inbäddas i 
en större kurs. Frågan är om TDDC73 kan fortsätta som en kurs eftersom intresset i kursen har 
minskat.

Vi önskar en diskussion om detta inom nämnden. Nej

Jalal Maleki
Ändring av betygsättning av 
examinationsmomentet LAB3 i TDDE44 IDA IDA Jalal Maleki EF

MED;Y/Yi;Ma
t;

Kurs: Programmering, grundkurs, 8 hp (TDDE44)

Ändringsförslag som vi önskar diskutera med nämnden: 

Att examinationsmomentet LAB3 betygsätts med U, 3, 4, 5. Nej

Niklas Carlsson TDDD66 IDA IDA Patrick Lambrix DM IT;

PPG-IT has requested a restructuring of term 5 of the program, which will result in some re-
allocation of credits between courses.  While I personally am not a big fan of (or in agreement with) 
this change (had to say this ...), we will update the course according to their request as soon as 
there is a new course code for the course.  (The current plan is to drop BAS1 and LAB1 from the 
course, and keep TEN1 and UPG1, with some smaller modifications to these components.)

I do not seem to be able to make any notes regarding this in bilda (and therefore decided to email 
instead).

Nej
Karin Karltorp TDDE15 för I/Ii UL IL IDA; N/A IL I/Ii; Lägga till TDDE15 för I/Ii - datateknisk inriktning. Många studenter önskar läsa kursen. Nej
Kia (christina) Ölvander TDDD74: skriva in förkunskaper i biokemi TFK IDA; Karin Enander KB MED;TB; TDDD74: skriva in förkunskaper i biokemi Nej

Kia (christina) Ölvander NDAB02: ändra examinationsmoment TFK IDA; Karin Enander KB

PRO och 
KBnv;Bio;Ma
sterprogram;

NDAB02: ändra examinationsmoment. ”Förslag till 2020: bonusduggor, dvs duggor som ger 
bonuspoäng upp till godkäntnivån på tentan. Datortentamen (provkod DAT), dvs dator + ev vissa 
delar på papper.”

Nej

Johanna Sefyrin

Förslag på ny kursplan 
"Informationsteknologi för en hållbar 
utveckling" PPG IT IDA;IEI; Malin Granath (informat  DM IT;

Kursplanen är inlagd i Bilda under kurskoden TINFOXXXX. 

Ja Nej Nej

VT1
+VT
2 "-" Sv

Tea Nygren Profiler på MT PPG MT IDA;ITN; N/A DM MT; N/A

Slutföra påbörjat arbete i PPG MT kring införande av profiler för MT. Profilerna ska förtydliga vilka 
val studenterna har och det lyfter de områden Campus Norrköping är starka inom. En termin i ev 
spelinriktad profil viks åt "Campus Valla -kurser" då det praktiskt inte fungerar att åka mellan 
campus på det sätt som kurserna ligger i programplanen idag där dessa kurser är spridda under 
termin 7, 8 och 9. Förslaget baseras på redan befintliga kurser.

Nej

IEI IEI

Dag Swartling TEIO29 samt TEIO61 IEI IEI Dag Swartling IL FTL;SL;

Kurserna TEIO29 och TEIO61 nära varandra innehållsmässigt och bör därmed inte läsas av samma 
studenter. I dagsläget finns möjligheten för SL och FTL att läsa båda men till 2020 föreslår jag att vi 
tar bort möjligheten att välja TEIO61 för dessa studenter. 

Nej

Dag Swartling TEIO61 Industriell Organisation Grundkurs IEI IEI Dag Swartling IL I/Ii;

I nuvarande kursmål står "kunna tillämpa enklare metoder för projektplanering" detta är troligen en 
kvarleva från innan I-arna fick en obligatorisk projektkurs, TEIO04, så mitt förslag är att detta mål 
stryks.  Nej

Thomas Magnusson
Corporate Social Responsibility i 
managementprofilen IEI IEI Ja MD DPU; Management 

Lägg in kursen TEIO41 Corporate Social Responsibility (6 hp) som en valbar inriktningskurs för att 
stärka den sociala hållbarhetsdimensionen i managementprofilen. Kursen ges i dagläget för EMM, I 
och mastersprogram under vt2. Nej

Thomas Magnusson Samordnad examination TEIO04 & TEIO91 IEI IEI Ja IL I/Ii;

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

Johan Renner Justera betygsystem TMMV19 IEI IEI Roland Gårdhagen MD EMM; -

Förändra betygen i kursens alla moment till U/G.
Detta för att det är mer lämpligt/tillämpbart på de projekt som kursens examination består av.

Nej

Johan Renner Betygsändringar TMMV57 IEI IEI Roland Gårdhagen IL I/Ii;MI;
Ändra betygsystem till U/G för alla examinationsmoment i kursen.
Detta för att det passar de projekt som examineras i kursen. Nej

Mikael Segersäll TMMI18 Konstruktionsmaterial: byte av block IEI IEI Mikael Segersäll MD M;MI;

TMMI18 Konstruktionsmaterial för Mi ges idag under termin 4 vt1 block 2. Vi önskar att flytta kursen 
till block 4 för att möjliggöra samläsning med TMKM12 Konstruktionsmaterial för M. Kurserna är 
mycket lika varandra och genom samläsning kan vårt arbete effektiviseras. Kursansvarig/examinator 
för båda kurserna blir då Mikael Segersäll. Nej

Mikael Segersäll
TMKM13 Experimentell materialteknik: Ta 
bort kurs. IEI IEI Mikael Segersäll MD M;

Kursen har inte givits på många år. Vi vill därmed lägga ner kursen.
Nej

Mikael Segersäll

TMKM18 Material, svetsning och 
tillverkningsteknik: namnbyte, flytt av kurs 
och gör till avancerad IEI IEI Mikael Segersäll MD

MEC;DPU;EM
M;M;Master
program;

Profil 
Konstruktionsmaterial 
för M och MEC.

Vi önskar att byta namn på kursen till Material och tillverkningsteknik (eng. Engineering materials 
and manufacturing technology). Svetsning tas alltså bort från namnet. Anledning: svetsning är ju en 
tillverkningsteknik och behöver alltså inte ha en egen plats i kursnamnet.
Vi önskar även att kursen ska ges på avancerad nivå istället för grundnivå som det är idag. 
Vidare önskar vi att byta plats på denna kurs och TMKM17 Polymera material. Vi önskar alltså att 
Material och tillverkningsteknik ska ges ht1 block 2 (termin 7 på berörda profiler för M och DPU 
samt termin 3 på berörda profiler för MEC) och Polymera material vt2 block 2 (termin 8 på berörda 
profiler på M, DPU och EMM samt termin 2 på berörda profiler för MEC).  Anledningen till att byta 
plats på dessa två kurser är att vi anser att kursen Material och tillverkningsteknik är en bättre start 
när man ska läsa konstruktionsmaterial på avancerad nivå. Profilen Konstruktionsmaterial på M får 
därmed en tydligare och bättre inledning. Kursen Polymera material är mer en breddningskurs inom 
området inte bra som start på en profil. Passar bättre att den ligger senare.

Nej

Mikael Segersäll Ny kurs kompositmaterial IEI IEI Mikael Segersäll MD

MEC, 
AER;DPU;EM
M;M;FTL;Ma
sterprogram;

M- och MEC-profilerna 
Tillämpad mekanik och 
Konstruktionsmaterial.
Kursen borde passa som 
valbar även på AER.

Kortfattat kan man säga att vi vill ge en kurs där studenter får tillverka ett kompositmaterial i labbet, 
prova dess mekaniska egenskaper och sedan använda FEM för att därmed koppla ihop modellering 
med provning. Kursinnehåll: allmänt om kompositmaterial, klassisk laminatteori, anisotropi, FEM, 
tillverkning av kompositer, mekanisk provning, skadekriterier. Gästföreläsningar från t.ex. SAAB och 
Rise SICOMP.
Avdelningarna för Konstruktionsmaterial samt Mekanik och hållfasthetslära planerar att ge denna 
kurs tillsammans. Vi tycker att det idag saknas en kurs inom detta område.
Kompositmaterial (teori, tillverkning och provning) finns idag inom ramen för TMKM09 men om 
denna nya kurs kommer att ges planerar vi att flytta den delen från TMKM09 (se separat 
remissförslag.)
Förslaget är inte inlagt i Bilda. Ja Ja ej planerat Nej ej plaej planeratEn Ja



Magnus Karlsson Kursmålsändring och innehållsändring IEI IEI N/A MD EMM;I/Ii;M;

TMES43 (Modellering och analys av industriella energisystem)
Tagit bort sista kursmålet i listan på kursmål om energiledning, då detta till stora delar kommer att 
utgå ur kursen, samt justerat i kursinnehåll, där delen om energiledning tagits bort. I kursinnehåll 
har det även tydliggjorts att det är både verktyg och metoder för industriell energisystemanalys som 
ingår i kursen. Nej

Uni Sallnäs "Ny" kurs i kvalitetsutveckling, TMQUxx1 IEI IEI Uni Sallnäs MD I/Ii;M;

Kvalitets-och 
verksamhetsutveckling 
för M och I

Denna kurs (TMQUxx1 i Bilda) föreslogs redan inför 2019, och beslut fattades redan då om att inför 
den. Administrativa problem och resursproblem gjorde sen att kursen drog tillbaka, men vi vill alltså 
att den införs för 2020. Därav rubriken "Ny" eftersom kursen inte är helt ny utan redan tagits beslut 
om. 

Ja Ja

Examination
UPG2	Projektarbete    
	U,3,4,5	5.5 hp
KTR1	Dugga		U,3,4,5	
0.5 hp

Uppgifter (i team om 
3–4 studenter)
•	Requirements: QFD 
assignment 
(godkänd/underkänd)
•	Concepts: Pugh 
assignment 
(godkänd/underkänd)
•	Improvements: 
Robust Design 
assignment (betyg 
5/4/3/U)
•	Improvements: 
Probability Design 
assignment (betyg 
5/4/3/U)

Alla uppgifter följer 
samma case 

Betygsskala
Betygsskala: U, 3, 4, 5 Nej HT1 Ej i block 2              En Ja

Caroline Olstrand Logistikens rättslig omvärld IEI IEI Studierektorn Christina N     IL FTL;SL; TEAE07 Flygets och övrig logistikens rättsliga omvärld Nej

Uni Sallnäs Blockbyte för TETS36 eller TETS56 IEI IEI Uni Sallnäs IL EMM;I/Ii;MI;
Masterprofilerna i 
logistik för M och I. 

Både TETS36 och TETS56 ligger i dagsläget i block 4, vilket flera studenter uttryckligen sagt är mycket 
olyckligt, eftersom de vill läsa båda kurserna. Framför allt M’arna är bekymrade, eftersom det inte 
ligger så många kurser under VT2 för masterprofilen i logistik på M. Eftersom vi uppfattar intresset 
som stort att läsa båda kurserna så skulle vi därför vilja byta block på en av dem. 

Varken I’are eller M’are verkar ha några obligatoriska kurser (knutna till block) under VT2, termin 8. 
TETS36 läses dock också av en del EMM’are, som kan ha obligatoriska kurser i block 1 och 2. 
Eftersom TETS56 läses mest av I’are och M’are är det kanske enklast att flytta den till ett annat 
block. Alternativet är att flytta TETS36 till Block 3, förslagsvis. 	

Nej

Fredrik Persson Byta tillbaka namnet på kursen TPPE99 IEI IEI Helene Lidestam IL

IND;I/Ii;M;FT
L;Masterprog
ram;

När kursen TPPE99 inrättades 2016 lämnades ett förslag på namn på kursen (Simulering i produktion 
och logistik/Simulation in Production and Logistics). I planeringsarbetet 2017 lämnades ett nytt 
namnförslag in på kursen som då ännu inte gått (Simulering i produktion och 
försörjningskedjor/Simulation in Operations and Supply Chain Management). Namnet slog igenom i 
SH för 2017 och i Lisam. Nu verkar det som att Bilda och Ladok har gått tillbaka till det gamla 
namnet.

Vi önskar uppdatera namnet i kursen TPPE99 till Simulering i produktion och 
försörjningskedjor/Simulation in Operations and Supply Chain Management utan att byta kurskod.

Nej

Fredrik Persson
Masterprofil i produktionsledning (M) 
obligatorium och ordning IEI IEI Helene Lidestam MD M; Produktionsledning

Från masterprofilen i produktionsledning vill vi ändra ordning och obligatorium på några kurser i 
profilen. 
Kursen TMQU12 Lean production är idag obligatorisk. Vi önskar den vara valbar.
Kursen TPPE99 Simulering i produktion och logistik ligger idag i termin 9, period 1. Vi önskar att den 
istället är synbar i termin 7, period 1. 
Kursen TPPE16 Produktionsstrategier är idag obligatorisk. Vi önskar att den istället är valbar men 
med restriktioner, se nästa avsnitt.
Kurserna TPPE99 Simulering i produktion och logistik, TPPE76 Flödesplanering och –styrning, TPPE78 
Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning och TPPE16 Produktionsstrategier är alla 
fyra kurser som utgör kärnan i vår profil. Vi önskar dessa vara obligatoriska så att det behövs två av 
dessa fyra kurser inom profilen. Studenten får själv välja vilka två kurser som läses. 
Motiveringen är att vi önskar masterprofilen produktionsledning för M är exakt lik samma 
masterprofil för I. 	

Nej

Fredrik Persson Ändrade förkunskaper i kursen TPPE73 IEI IEI Helene Lidestam IL

IND;I/Ii;M;M
asterprogram
;

Kursen TPPE73 Produktionsledning projektkurs är masterprofilen produktionslednings avslutande 
kurs. För 2019 så kommer kursen att ingå i tre profiler. På I och M heter masterprofilerna 
Produktionsledning/Operations Management och på IND är det specialiseringen Operations 
Management. 
Projektkursen innebär att studenterna löser problem hos (riktiga) företag. Studenterna 
representerar alltså LiU och masterprofilen/specialiseringen inom produktionsledning/Operations 
Management. 
Examinator för kursen upplever att vissa studenter från främst IND inte uppfyller de krav på 
förkunskaper som borde finnas för att i projekten hos företag kunna leverera något som är i linje 
med företagens förväntningar.
För att kunna använda förkunskapskraven och faktiskt hindra studenter från att läsa projektkursen, 
behöver förkunskaperna uppdateras. Det är viktigt att de uppdaterade förkunskapskraven inte bara 
hänvisar till att studenten ska ha läst vissa kurser, men också klarat examinationen i kurserna. 
Kurspaketen ser ut enligt följande.
IND:
TPPE82 (G2-nivå)
TPMM04
TPPE78
TPPE74 (Obligatorisk)
TPPE99
I specialiseringen ingår TPPE74 och TPPE73 som obligatoriska samt en av TPPE78 och TPMM04 samt 
TPPE99 som valbar.
I och Ii:
TPPE13 (G2-nivå)
TPPE16
TPPE76
TPPE78

 ( bl k)
Nej

Patrik Thollander tmes32 IEI IEI Shahnaz  Amiri MD EMM;

Ta bort delen under "Särskild information" om att kursen ej kan samläsas med tkjm50.

Kursen kommer att kunna samläsas med tkmj50. Nej

Patrik Thollander tmes777 IEI IEI Shahnaz Amiri MD EMM;
tmes777 
Energimanagement Ja Nej Nej VT1 1,2,3,4 Sv

Mikael Segersäll
TMKM40 Nya material: Nytt namn 
"Advanced materials and the environment" IEI IEI Mikael Segersäll MD

MEC;DPU;EM
M;M;Master
program;

EMM: Teknik för hållbar 
utveckling
M och MEC: 
Konstruktionsmaterial

Kursen TMKM40 Nya material har tills nu behandlat keramer och pulvermetallurgi vilket sågs som 
nya material när kursen startades. Idag stämmer inte detta. I samband med att vi byter namn på 
kursen till "Advanced materials and the environment" (Avancerade material och miljön) kommer 
även en uppdatering av innehållet att göras för att bättre passa in på de program som kursen ges 
idag (M, EMM, MEC). Det nya huvudsakliga syftet med kursen blir att introducera studenterna till 
nya avancerade material och dess processtekniker med fokus på deras inverkan på miljön. 
Kursinnehåll: nya material för energiomvandling och transportindustrin, pulvermetallurgi, additiv 
tillverkning, funktionella material som t.ex. solceller, biomaterial.
Kursen önskas även flyttas från block 2 till block 1. Huvudsaklig anledning är för att denna kurs (som 
ligger som obligatorisk på EMM-Teknik) inte krocka med TSRT07 som många inom EMM-Teknik vill 
läsa samtidigt. Block 1 passar även bra för vår avdelning som ger kursen.

Nej

Mikael Segersäll
TMKM09 Lätta material: Nytt namn Metaller 
för lättviktsapplikationer IEI IEI Mikael Segersäll MD

MEC;DPU;EM
M;M;Master
program;

M MEC: 
Konstruktionsmaterial
EMM: Teknik för hållbar 
utveckling

Denna kurs har hittills behandlar lättmetaller (aluminium-, magnesium- och titanlegeringar) samt 
kompositmaterial. Då vi nu har föreslagit en ny kurs inom kompositmaterial (se separat förslag) 
behöver vi lyfta bort delen om kompositmaterial i denna kurs. Då kompositmaterial tas bort kommer 
istället höghållfasta stål för lättviktsapplikationer tas med. Idag finns stål där hållfastheten är såpass 
hög att man därmed kan göra konstruktioner med tunna dimensioner vilket därmed leder till lägre 
vikt. Inom kursen kommer kopplingen mikrostruktur och egenskaper vara i fokus, detta då det 
kompletterar övriga kurser inom konstruktionsmaterial som tar upp höghållfasta stål kopplat till 
applikationer respektive tillverkning. Delen om lättmetallerna kommer också utökas, t.ex. 
applikationer, tillverkning, värmebehandling, mikrostruktur och egenskaper. Kursen är tänkt att 
innehålla en laborationsserie där två labbar med fokus på kopplingen mellan värmebehandlingar och 
mekaniska egenskaper hos en aluminiumlegering respektive ett höghållfast stål.  Studenterna ska 
utifrån teorin föreslå en värmebehandling för att uppnå givna egenskaper, som de sedan genomför i 
vårt labb.
Nytt namn på denna kurs föreslås vara ”Metals for light weight applications" (Metaller för 
lättviktsapplikationer).
Viktigt att kursen inte hamnar i samma block (block 2) som TMKM17 Polymera material (se separat 
förslag).

Nej

Mikael Segersäll

Advanced materials and the environment: 
Klassa som både Maskinteknik samt Energi 
och miljöteknik IEI IEI Mikael Segersäll MD

MEC;DPU;EM
M;M;Master
program;

Då denna kurs är tänk att ligga som obligatorisk på EMM-Teknik och att innehållet är starkt kopplat 
till energi och miljöteknik önskar vi att den dubbelklassas. Alltså både Maskinteknik samt Energi och 
miljöteknik.

Nej

Roland Gårdhagen Alternativa kurser IEI IEI R Gårdhagen IL I/Ii;
Nyligen inrättades TMMV58 som till innehållet delvis liknar TMMV54. Studenter bör pga denna 
likhet endast ha möjlighet att ta med en av dessa kurser i examen, inte båda. Nej

Uni Sallnäs
Namnbyte på masterprofilen i logistik på I- 
och M-programmen IEI IEI Uni Sallnäs IL I/Ii;M;

Förslaget berör 
masterprofilen i stort. 

Vi önskar att byta namn från "Logistik" till "Logistik och supply chain manangement" (sv) för våra två 
masterprofiler för I- och M-programmet. Även på engelska vill vi göra motsvarande förändring och 
kalla masterprofilen för "Logistics and supply chain management" (en). 
Vi har under året sett över vårt kurspaket och gjort en undersökning bland studenter kring vad de 
tycker. En av de saker som kom upp är namnet på logistikprofilen – att detta är för snävt och inte 
riktigt täcker upp det våra kurser innefattar (och som vi vill att de ska innefatta). Detta ligger helt i 
linje med vad vi funderat över länge och vi tycker att det är dags att agera. 

Vi har diskuterat flera olika namn och landat i just ”Logistik och supply chain manangement”. 
Argumenten för detta namn är följande: 

–	Det är ett mer inkluderande namn som bättre speglar vårt kursutbud (inkluderar t.ex. även TETS23 
Inköp och TETS27 Supply chain logistics)
–	Konkurrerande universitet har större bredd än logistik i namnet och med ett namnbyte står vi oss 
därmed bättre mot konkurrenter och blir mer jämförbara. 
–	Supply chain management är förvisso ett engelskt ord, men det finns inget motsvarande ord på 
svenska som beskriver området lika bra. Supply chain management är ett vedertaget begrepp även 
på svenska. Vi tycker detta är jämförbart med den masterprofil som idag kallas Digitalisering och 
Management (endast I-programmet), där man alltså använt sig av ett besläktat, vedertaget engelskt 
begrepp på svenska.

Inför nästa år kommer vi, givet ett godkänt namnbyte, se över namnet på flera av våra andra kurser 
och därmed skapa en ännu bättre röd tråd i kursutbudet. 

Eftersom vi erbjuder masterprofil både för I och M, så vill vi självklart att ett eventuellt namnbyte 
ska gälla för båda programmen. Därför skickas förslaget in till två nämnder, men vi hoppas att 
nämnderna väljer att följa varandra i sitt beslut. Nej



Uni Sallnäs
Namnbyte på masterprofilen i logistik på I- 
och M-programmen IEI IEI Uni Sallnäs MD I/Ii;M;

Förslaget berör 
masterprofilen i stort. 

Vi önskar att byta namn från "Logistik" till "Logistik och supply chain manangement" (sv) för våra två 
masterprofiler för I- och M-programmet. Även på engelska vill vi göra motsvarande förändring och 
kalla masterprofilen för "Logistics and supply chain management" (en). 

Vi har under året sett över vårt kurspaket och gjort en undersökning bland studenter kring vad de 
tycker. En av de saker som kom upp är namnet på logistikprofilen – att detta är för snävt och inte 
riktigt täcker upp det våra kurser innefattar (och som vi vill att de ska innefatta). Detta ligger helt i 
linje med vad vi funderat över länge och vi tycker att det är dags att agera. 

Vi har diskuterat flera olika namn och landat i just ”Logistik och supply chain manangement”. 
Argumenten för detta namn är följande: 

–	Det är ett mer inkluderande namn som bättre speglar vårt kursutbud (inkluderar t.ex. även TETS23 
Inköp och TETS27 Supply chain logistics)
–	Konkurrerande universitet har större bredd än logistik i namnet och med ett namnbyte står vi oss 
därmed bättre mot konkurrenter och blir mer jämförbara. 
–	Supply chain management är förvisso ett engelskt ord, men det finns inget motsvarande ord på 
svenska som beskriver området lika bra. Supply chain management är ett vedertaget begrepp även 
på svenska. Vi tycker detta är jämförbart med den masterprofil som idag kallas Digitalisering och 
Management (endast I-programmet), där man alltså använt sig av ett besläktat, vedertaget engelskt 
begrepp på svenska.

Inför nästa år kommer vi, givet ett godkänt namnbyte, se över namnet på flera av våra andra kurser 
och därmed skapa en ännu bättre röd tråd i kursutbudet. 

Eftersom vi erbjuder masterprofil både för I och M, så vill vi självklart att ett eventuellt namnbyte 
ska gälla för båda programmen. Därför skickas förslaget in till två nämnder, men vi hoppas att 

ä d  älj   följ  d  i i  b l  	
Nej

Uni Sallnäs
Ändringar av kursmål, kursinnehåll och 
redaktionella ändringar av TETS56 IEI IEI Uni Sallnäs IL I/Ii;M;

Kursen ingår redan som 
frivillig i masterprofilerna 
i logistik samt Kvalitets- 
och 
verksamhetsutveckling 
på M- och I-programmen. 

Nya examinatorn ser stort behov av att uppdatera kursplanen, dels med avseende på lärandemål 
men också kursinnehåll och en del foruleringar. Vårt förslag innebär att vi kan ge en kurs som ligger 
mycket mer i linje med vad vi faktiskt vill erbjuda. 

Eftersom förändringarna visas enklast i ordbehandlingsprogram så mailas en separat Word-fil med 
dessa. Om vi får OK på våra ändringar så kommer vi självklart även att ändra de engelska 
formuleringarna i Bilda, men det är inte gjort i dagsläget. 

Nej

Mikael Axin TMKT79 IEI IEI Mikael Axin MD
AER;Masterp
rogram;

Vi föreslår att kursen TMKT79 också är valbar för AER i termin 3, period 1. I dagsläget är det redan 
ett antal studenter på AER som läser kursen och kursen är också en naturlig fortsättning på TMKT57 
som är en valbar kurs på AER i termin 2. Nej

Mikael Axin TMKA03 IEI IEI Mikael Axin MD MI;

Vi föreslår att kursen TMKA03 också är valbar för Mi i termin 5, period 2. Vi tror att kursen skulle 
vara ett bra komplement till övriga kurser för studenter som har ett intresse för design. En sådan 
kurs saknas i dagsläget i programmet. Nej

Olof Hjelm Förtydligande obligatoriska moment, TKMJ41 IEI IEI Carina Sundberg MD EMM;
Har skrivit till en mening om vilka moment som är obligatoriska.

Nej

Mikael Axin TMKT14 IEI IEI Mikael Axin IL I/Ii;
Vi föreslår att namnet på LAB3 ändras till ”Laboration” istället för ”Laboration kullager” i TMKT14. 
Numera ingår det två olika laborationer inom ramen för LAB1. Nej

Mikael Axin TMMI16 IEI IEI Mikael Axin MD MI;

Vi föreslår ändring av poängfördelningen på examinationsmomenten i TMMI16 enligt: TEN2 ändras 
från 4 hp till 5,5 hp. LAB1 och LAB2 slås ihop och heter istället LAB3 Laboration U,G 0,5 hp. Med 
dessa ändringar får alla våra olika kurser i Maskinelement en enhetlig poängfördelning.

Nej

Mikael Axin
Ny kurs ”Design Automation of Customized 
Products” IEI IEI Mikael Axin MD

MEC, 
AER;M;Mast
erprogram;

Vi föreslår en ny kurs inom ”Design Automation of Customized Products”, se separat mail med 
kursinfon. Vi tänker oss att kursen skall ges i termin 9 i HT2 för M, DPU och MEC.

Ja Nej Nej HT2 ? En Ja

Mikael Axin Ny kurs ”Sustainable everyday life” IEI IEI Mikael Axin MD
DES;Masterp
rogram;

Vi föreslår en ny kurs inom ”Sustainable everyday life”, se separat mail med kursinfon. Vi tänker oss 
att kursen ska ges för DES under hela termin 2. Kursen ska vara obligatorisk för spåret ”sustainable 
futures”. Kursen TDDE39 Fysisk interaktionsdesign och prototyping ska vara en valbar kurs i 
programmet.

Ja Ja

The final grade is 
computed from the 
assignment grades, 
weighted according to 
their hp sizes. Nej VT1+ ? En Ja

Roland Gårdhagen Poängfördelning på examinationsmoment IEI IEI R Gårdhagen MD

AER, 
MEC;EMM;I/I
i;IT;M;Master
program;

Ändrad poängfördelning så att UPG4 blir 2HP och TEN2 3HP för att bättre återspegla 
arbetsfördelningen. 

Nej

Martin Hochwallner Reformulation, concretisation, some changes IEI IEI Mats Björkman MD

	MEC,;DPU;I
/Ii;M;Master
program;

Industriell produktion, 
Masterprofil Produktion, 
Produktionsledning

see e-mail

Nej

Roland Gårdhagen Examinationsmoment, TMMV56 IEI IEI R Gårdhagen MD

AER, MAT, 
MEC;M;Mast
erprogram;

TMMV56: ändra examinationsmomenten till endast UPG, Inlämningsuppgifter/Assignments

Nej

Tea Nygren TEIE44 - nya provmoment IEI IEI Christina Nordin DM D;IT;U;Y/Yi;

TEIE44 - nya provmoment (Förslag från examinator och studierektor via mail från Caroline Olstrand
Nya provmoment 
TEN2 Skriftlig examination U,3,4,5 3,5 hp
UPG1 Obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning U,G 0,5 hp

Kursen examineras genom skriftlig examination TEN2 samt obligatoriska seminarier och skriftlig 
redovisning UPG1.
The cours will be evaluated through written examination TEN2 and mandatory seminars including a 
written assignment UPG1.

Nej

Mathias Henningsson Nya kurser på maskinteknikinriktningen IEI IEI Mikael Axin IL I/Ii;
Tillägg av ett antal kurser på Maskinteknikinriktningen (och borttagande av en kurs på samma 
inriktning). Förslag enligt bilaga. Nej

Mikael Axin TMAL56 IEI IEI Mikael Axin MD
AER;M;Mast
erprogram;

Kurs TMAL56 "Flygplanssystem"(6hp; A2 nivå; valbar) ges på 50% fart i VT1 och VT2. Detta innebär 
olika nackdel som förväntas försvinna/förbättras om kursen ges på hel fart i föreläsningsperiod VT1. 
Dessutom skulle kursen passa bättre i MAER6 programmet om den skulle bytas till Block 1.
Motivation:
- Nuvarande kurssetup (block 4, VT1 och VT2) kroka med TMMV07 som många studenter som läser 
TMAL56 är intresserade i.
- TMAL06 gynnar (som är i VT2) gynnar om studenter har redan läst TMAL56 innan (just nu är 50% av 
kursen parallellt)
- Det finns visa synergieffekter om TMAL56 ges samtidigt/parallellt med TMAL51 
”Flygplansprojektering”
- Bättre ”pace”: Kursen verkar gå segt idag, både för studenter och också lärare. Ett tätare tidsplan 
är önskningsvärd
- En valfri kurs över två perioder är svår för studenter att får in i deras studieplan, därför 
sannolikheten att den kroka med någon annan kurs är dubbelt så stor.
Enda nackdelen kan betraktas att studenternas arbetsbelastning inte är lika jämnt i VT1 Och VT2. 
Dock uppskattas denna nackdel inte så stor som kompensation av alla nämnda fördelar. 

Nej

Ingo Staack Terminanpassning TMAL56 IEI IEI Mikael Axin MD
AER 
(MAER6);

Masterprogram  i 
Aeronautical Engineering 
(MAER6)

Kurstermin av TMAL56 VT1&VT2 byts till bara VT1:

Kurs TMAL56 "Flygplanssystem"(6hp; A2 nivå; valbar) ges på 50% fart i VT1 och VT2. Detta innebär 
olika nackdel som förväntas försvinna/förbättras om kursen ges på hel fart i föreläsningsperiod VT1. 
Dessutom skulle kursen passa bättre i MAER6 programmet om den skulle bytas till Block 1.
Motivation:
- Nuvarande kurssetup (block 4, VT1 och VT2) kroka med TMMV07 som många studenter som läser 
TMAL56 är intresserade i.
- TMAL06 gynnar (som är i VT2) gynnar om studenter har redan läst TMAL56 innan (just nu är 50% av 
kursen parallellt)
- Det finns visa synergieffekter om TMAL56 ges samtidigt/parallellt med TMAL51 
”Flygplansprojektering”
- Bättre ”pace”: Kursen verkar gå segt idag, både för studenter och också lärare. Ett tätare tidsplan 
är önskningsvärd
- En valfri kurs över två perioder är svår för studenter att får in i deras studieplan, därför 
sannolikheten att den kroka med någon annan kurs är dubbelt så stor.
Enda nackdelen kan betraktas att studenternas arbetsbelastning inte är lika jämnt i VT1 Och VT2. 
Dock uppskattas denna nackdel inte så stor som kompensation av alla nämnda fördelar. 	

Nej

Roland Gårdhagen Flytt av kurs IEI IEI R Gårdhagen MD

MEC;DPU;EM
M;I/Ii;M;Y/Yi;
Masterprogr
am;

TMMV18 föreslås enligt tidigare diskussioner flyttas från Ht2 till Ht1. Vid flytt finns även möjlighet 
att låta kursen bli valbar för AER.

Nej

Roland Gårdhagen
Senare start av tidigare föreslagen kurs 
"Applied Computational Fluid Mechanics" IEI IEI R Gårdhagen MD

AER, 
MEC;M;Mast
erprogram;

Tidigare (2017-03-15) föreslagen kurs "Applied Computational Fluid Dynamics" föreslås start Ht20 
istället för Ht19. 

Ja Ja

Examinationen är 
tänkta att bestå av tre 
inlämningsuppgifter 
med lika bidrag till 
slutbetyget. Nej HT1 Beror bl a          En Ja, med förkunskaper motsvarande TMMV08 och TMMV07

Anders Ekinge Ny programgemensam kurs termin 5 IEI IEI Ulf Brunne MD

Kandidatprog
ram 
Malmstens;

Då TCM008 (Produktergonomi) inte upplevs som relevant av studenter och programansvariga 
föreslår ett enat PPG-Malmsten att kursen ersätts av en ny kurs TCMxxx1 med arbetsnamnet 
"Produktutveckling och produktionsplanering". Några moment från TCM008 kommer tas upp i den 
nya kursen, andra moment kommer tas upp i TCM003 respektive TCM056/7/8.

Ja Nej Ja TCM008 HT1+ - Sv
Roland Gårdhagen Ev ny kurskod för TMMI56 IEI IEI R Gårdhagen MD MI; MI Energi Efter samråd med nämnden kommer ev ny kurskod behövas för TMMI56. Nej

Karin Karltorp
TEIM03 Interkulturell kommunikation för 
utbytesstudenter? UL IL IEI; N/A IL

Utbytesstude
nter;

Skulle det vara bra att ha TEIM03 Interkulturell kommunikation eller ny kurs för utbytesstudenter, 
på engelska , G2, vårterminen? Om kursen ska ges på engelska, meddela övriga programnämnder.

Nej
Karin Karltorp TKMJ51 saknar kursmatris UL IL IEI; N/A IL I/Ii; Fyll i kursmatris för TKMJ51 som saknar det i dagsläget. Nej

Karin Karltorp TEIM32 på engelska? UL IL IEI; N/A IL

IND + 
utbytesstude
nter;Masterp
rogram;

Undersök möjligheten att ge en variant av TEIM32 på engelska för IND och utbytesstudenter.

Nej

Kia (christina) Ölvander Ny kurs Entreprenörskap inom eHälsa TFK IEI; Karin Enander KB
D;MED;Y/Yi;T
B; eHälsa

Kursplan tas fram för kurs 2 i profilen eHälsa inom Entreprenörskap och e-hälsa. 
Ja Nej Nej vet ejvet ej Sv/En vet ej

Anders Ekinge Byte av period TMME13 - TKMJ24 PPG-DPU IEI; N/A MD DPU;

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

Anders Ekinge
Omflyttning av kurser inom MEC och 
Tillämp. Mek-profil PPG-M IEI; N/A MD

MEC, 
AER;M;Mast
erprogram;

Ja, Tillämpad Mekanik-
profilen på M

För att
ge ett bättre start på MEC
utjämna arbetsbelastningen för de som vill läsa både "fluid- och solidspåret" på profil Tillämpad 
Mekanik

skall kurser flyttas VT1 till HT2 respektive HT2 till HT1
önskemål att göra två kurser profil-obligatoriska termin 7
önskemål om att två kurser skall göras till O/V termin 8

Se vidare mejlad presentation.
Nej

Anders Ekinge Uppdelning av TMKM11 i 2 kurser PPG-DPU IEI; N/A MD DPU;

TMKM11 Material för design är idag en kurs på 12 hp över 2 perioder (termin 5). Det kan finnas skäl 
att dela upp kursen i två olika kurser och eventuellt placera vissa delar i TMPT06 Produktionsteknik 
för DPU.

Förslaget diskuteras mer i detalj på DPU-internat i mars. Ja Nej Ja TMKM11 HT1+ 2 resp 3 Sv

Johanna Sefyrin

Förslag på ny kursplan 
"Informationsteknologi för en hållbar 
utveckling" PPG IT IEI;IDA; Malin Granath (informat  DM IT;

Kursplanen är inlagd i Bilda under kurskoden TINFOXXXX. 

Ja Nej Nej

VT1
+VT
2 "-" Sv

Kia (christina) Ölvander Förändring i TFKE55 TFK IEI;IFM; Magdalena Svensson/Ka  KB KB; Förändringar IEI-delen i TFKE55. Nej

Kia (christina) Ölvander
Se över eHälsa-spåret på TB-SMB i 
programplanen TFK IEI;IFM; Karin Enander KB TB;

lägga in kurs 2 och 3 i e-hälsan på termin 8 resp 9 på TB-SMB och därmed skapa fler o/v-grupper.
Nej

Karin Karltorp TNK113 hos IEI UL IL IEI;ITN; Fredrik Persson IL KTS; Önskemål att TNK113 ges av IEI. Nej

IFM IFM



Agneta Johansson

Ny fristående kurs (distanskurs) 
Djurpsykologi - kognition, relationer och 
terapi hos husdjur IFM IFM Agneta Johansson KB

Fristående 
kurs 
(dstanskurs);

Nej, men skulle kunna 
vara en "ersättning" för 
kursen ETE323 
Våtmarker och rinnande 
vatten 15 hp, som 
ställdes in vt15

Djurpsykologi – kognition, relationer och terapi hos husdjur
15 hp

Studieform: Distansstudier, 25% 
Möjlighet att dela på två kurser, Djurpsykologi 1 och Djurpsykologi 2, vardera på 7,5 hp (de två 
delarna framgår av beskrivningen nedan)

Bakgrund och syfte:
Djurpsykologi är en term som täcker alla aspekter av djurs beteende och kognitiva egenskaper, samt 
samspelet mellan djur och människor. Ett särskilt fokus i denna kurs läggs på djur i nära samliv med 
människor, framförallt hund, katt och häst. Kursen ges i samverkan med IBL, som kommer att 
ansvara för några av de moment som berör humanpsykologiska och inlärningspsykologiska aspekter.

Kursen ska ge en introduktion med bred översikt av de beteendemässiga, fysiologiska och kognitiva 
egenskaperna hos hundar, katter och hästar, med ett fokus på deras samspel med sina ägare och 
andra människor. Den tar också upp beteendestörningar och deras bakgrund, samt olika metoder för 
förebyggande och behandling av sådana. Stressreaktionens biologi och psykologi behandlas 
ingående, liksom metoder för att mäta och behandla stress hos djur. Vidare ska kursen ge en 
översikt över inlärningsmekanismer hos djur och hur olika typer av inlärning kan användas för 
stimulering av djur i vardagen, samt för att förebygga och behandla kognitiva problem, såsom fobier. 
Kursen ska också ge en bred översikt av hur djur kan användas inom olika sorters humanterapi, t ex 
inom ”grön omsorg”. Detta kan handla om exempelvis läshundar och vårdhundar, terapiridning, eller 
användande av katter och andra djur inom äldreomsorg. I detta sammanhang belyses såväl positiva 
som negativa effekter för både människor och djur. Slutligen ska kursen ge en översiktlig genomgång 
av olika verksamheter där djurpsykologi kan omsättas till praktisk näringsverksamhet, t ex inom 
ramen för veterinärsamarbete, eller hundskolor och ridskolor. Ja Nej Nej HT+V- Sv

Agneta Johansson

Genomgång av kurser inom Bioteknisk 
inriktning, civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi IFM IFM Agneta Johansson IL I/Ii; ---

Kursutbudet av obligatoriska och valbara kurser inom inriktningen behöver ses över.

Nej

Eva Mattsson BBL112 IFM IFM Agneta Johansson KB Basåret;

Gammalt kursmål (VT19)
* visa grundläggande kunskap om och diskutera vad som händer i kroppen vid menstruation, 
förälskelse, sex och graviditet samt hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter 
kan förebyggas.

Ersätts av
visa grundläggande kunskap om och diskutera vad som händer i kroppen vid menstruation, 
sexualitet och graviditet . Diskutera preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar.
________________

Gammal text (VT19)
Böcker
Gunnar Björndahl och Johan Castenfors, (2012/2018) SPIRA Biologi 2 (senaste upplagan) 2 eller 3.

Ersätts av
Böcker
Gunnar Björndahl och Johan Castenfors, (2012/2018) SPIRA Biologi 2 (senaste upplagan) 

Nej

Eva Mattsson BBL111 IFM IFM Agneta Johansson KB Basåret;

Kurslitteratur
Gammal text (VT19)
Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren och Mikael Thyberg, (2017) SPIRA Biologi 1  3 Liber

ISBN: 978-91-47-11600-3

Ny text (VT20)
Gunnar Björndahl, Birgitta Landgren och Mikael Thyberg, (2017) SPIRA Biologi 1 (Senast upplagan, 3) 
Liber

ISBN: 978-91-47-11600-3
______________________________________

Nej

Per Sandström
TFYA81, TFYA82 Ändring av poängfördelning 
och eventuell sammanslagning IFM IFM Magnus Boman EF MED;Y/Yi;

Vi önskar ändra poängfördelningen mellan de olika modulerna i TFYA81 och 82 för att få en bättre 
balans mellan de olika delarna.  Förslaget är att tentamen blir på 2 hp istället för 1,5 hp och att LAB2 
blir på 1 hp istället för 1,5 hp.

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

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

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

Nej

Emma Björk Förändring TFYA89 IFM IFM Magnus Boman IL I/Ii;

Vi föreslår att TFYA89, Naturvetenskap för ingenjörer - principer och tillämpningar, ersätts av 
TFYA96 som ges för M, DPU och EMM. Detta på grund av det låga studentantal som sökt TFYA89. 
TFYA96 kan erbjudas I och Ii redan HT19.

Nej

Kenneth Järrendahl
Optik - avancerad nivå / Optics - advanced 
level (relaterat till förslag på ny profil OCT) IFM IFM Magnus Boman (med ko           EF

MSN, 
MFYS;Y/Yi;M
asterprogram
;

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

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

Ja Nej Ja I utarbeta                             HT1 4 En Ja

Kia (christina) Ölvander
Anpassning av storlek på kursen Etologi och 
djurskydd IFM IFM Agneta Johansson KB Bio;

Kursen Etologi och djurskydd (Hanne) ska ändra storlek för anpassning till nya kandidatprogrammet. 
Ja Nej Ja NBIC40 VT1 vet ej Sv/En Ja

Kia (christina) Ölvander
Förändring av storlek på kursen NBID64 
Molekylär fysiologi IFM IFM Agneta Johansson KB

PRO;KB;Bio;
Masterprogr
am;

Justering av storlek på kursen NBID64 Molekylär fysiologi för att passa nya upplägget på 
kandidatprogrammet i Biologi. 

Ja Nej Ja NBID64 VT1 vet ej Sv/En Ja

Kia (christina) Ölvander Ny kurs Evolutionsbiologi IFM IFM Agneta Johansson KB Bio;
Ny kurs i Evolutionsbiologi till nya upplägget på kandidatprogrammet i Biologi. (Urban Friberg)

Ja Nej Nej VT1 vet ej Sv/En vet ej
Kia (christina) Ölvander Ny kurs i Ekologi/ekotoxikologi/MKB IFM IFM Agneta Johansson KB Bio; Ny kurs i Ekologi/ekotoxikologi/MKB för biologerna Ja Nej Nej VT1 vet ej Sv/En vet ej

Kia (christina) Ölvander Ny kurs Conservation: Tropical cases IFM IFM Agneta Johansson KB
ECO;Masterp
rogram;

Ny kurs pga förändringar i ECO-mastern "Conservation: Tropical cases" (Kalle).
Ja Nej Nej VT1 1+2+3+4 En vet ej

Kia (christina) Ölvander Ny kurs Ecological Applications in... IFM IFM Agneta Johansson KB
ECO;Masterp
rogram;

Ny kurs i Ecological Applications in … pga förändringar i ECO-mastern (Genevieve Metson)
Ja Nej Ja ? VT1 1+2+3+4 En vet ej

Karin Karltorp TFYA89 i block och för fler program UL IL IFM; N/A IL I/Ii;
TFYA89 bör placeras i block för att underlätta för utbytesstudenter att välja kursen samt erbjudas till 
fler program. Nej

Karin Karltorp TFYA89/TFYA96 - samordna/slå ihop? TFK IFM; N/A IL I/Ii;M;
IL har TFYA89 och MD TFYA96. TFYA89 har aldrig getts. Kan man samordna/slå ihop kurserna för att 
få fler studenter? Nej

Tea Nygren
TFYA15 Fysikaliska modeller - blockbyte till 
1+2 TFK IFM; N/A DM IT; N/A

Tilldela kursen Block 1+ 2 för att undvika krockar med TSRT04 (som ej kan byta block). Andra 
restriktioner gör att inga andra blockbyten kan göras. Examinator har accepterat bytet.

Nej

Kia (christina) Ölvander
Utreda PRO från 2020 med hänsyn till 
förändringar på Biologiprogrammet TFK IFM; Karin Enander KB

PRO;Masterp
rogram;

Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer för PRO från 2020. NBID64 behöver finnas i två 
versioner, 9 hp och 6 hp, 9 hp för Biologi i och med deras nya kandidatprogram och 6 hp för PRO. 
KBnv får 6hp kursen i sin programplan men får gå 9 hp om de vill. Blir samläsning av de två kurserna. 
Dessutom läggs NVCB02 ned som är valbar på PRO, men troligen inte så stor påverkan. 

Nej

Kia (christina) Ölvander
Konsekvenser av införande av eHälsa på 
TBSensor TFK IFM; Karin Enander KB TB;BME

Flytt av TFTB40 till 9ht och TFTB38 till 8vt. Dessutom ganska mycket blockomflyttnngar pga e-hälsan.
Nej

Kia (christina) Ölvander Biosensorteknik: ändrade förkunskapskrav? TFK IFM; Karin Enander KB KB;TB;
Biosensorteknik, se över om förkunskapskraven behöver förändras.

Nej

Kia (christina) Ölvander Förstärkning av nanosafety på SMB TFK IFM; Karin Enander KB TB;

Förstärkning av nanosafety på Sensorprofilen på TB efter tidigare förslag på ny kurs inom området. 
Kompromiss genom att förstärka området inom utvalda kurser istället för helt egen kurs.  

Nej

Kia (christina) Ölvander
TFTB32 och TFTB39 flytt av moment mellan 
kurserna TFK IFM; Karin Enander KB TB;

Behöver omfördela moment mellan kurserna TFTB32 och TFTB39 för att få rimlig arbetsbelastning i 
respektive kurs. Nej

Kia (christina) Ölvander Förändring i TFKE55 TFK IFM;IEI; Magdalena Svensson/Ka  KB KB; Förändringar IEI-delen i TFKE55. Nej

Kia (christina) Ölvander
Se över eHälsa-spåret på TB-SMB i 
programplanen TFK IFM;IEI; Karin Enander KB TB;

lägga in kurs 2 och 3 i e-hälsan på termin 8 resp 9 på TB-SMB och därmed skapa fler o/v-grupper.
Nej

Jan-Åke Larsson

Profil på Y-programmet med inriktning mot 
Optik- och Kvantteknologi/Optics and 
Quantum Technology (OQT) ISY och IFM IFM;ISY; Johan Löfberg ISY och M   EF Y/Yi;

Förslaget insänds som PDF med epost.

Nej

Kia (christina) Ölvander Statistik istället för matte på KBnv TFK IFM;MAI; Karin Enander KB KBnv;

Förslag att kunna ersätta sista mattekursen åk 1 (TATA42) med en statistikkurs (förslagsvis NKEB45) 
för de som redan bestämt sig för att välja KBnv i öppna ingången. Det är vanligt förekommande på 
KBnv att ta ut en generell examen för att man inte klarar mattekurserna, och jämfört med våra 
motsvarande övriga naturvetenskapliga kandidatprogram har KBnv relativt sett mycket matte. I 
tillägg har KBnv har ingen obligatorisk statistikkurs, vilket de andra naturvetare har. TATA42 och 
NKEB45 blir då o/v för en KBnv-examen. TATA42 är fortsatt o för en KBciv. NKEB45 kan ej ingå i 
samma examen som NDAB02. Nej

Kia (christina) Ölvander Överlappande moment TGTU62 och TFK IFM;TEMA; Karin Enander KB
KBnv+Kemi;B
io;

Problem med överlappande moment i olika kurser: Maria Eidenskog efter kursutvärdering ht2: 
etikmomentet + TGTU62 (Jenny) + dubblering bibliotek NBIB46 (Eva) Nej

IKK IKK

Kia (christina) Ölvander
Stamcellsteknik: samordna med biomed-
mastern? TFK IKK; Karin Enander KB

PRO;KB;TB;M
asterprogram
;

Om kursen ska samordnas med biomed-mastern behöver vi kanske byta till ht1 (idag Ht2). 

Nej

Maria Eidenskog Utveckling av TGTU83 Vetenskapsteori TEMA IKK;TEMA; Ok! DM

Flera olika 
program 
som har 
kursen som 
valbar;

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

Nej

Göran Salerud Profil i Medicinsk Informatik IMT IMT Marcus Larsson DM D;IT;U;

Vi föreslår att befintliga profilen "Medicinsk informatik för D och IT" görs tillgänglig även för 
civilingenjörsprogrammet U. Vi konstaterar att alla de kurser som ingår i D-profilen är lämpliga att 
läsas även av U-studenter. Nämnvärt är att kurserna ”TDDC17 Artificiell intelligens” och ”TDDD37 
Databasteknik” är valbara inom D-profilen, men läses obligatoriskt av U-studenterna under termin 5, 
och föreslås således att de strykes för U-studenter. 
Vi anser det även lämpligt att "CDIO-projektkursen" för kommande profilen "eHealth" göres valbar 
inom profilen medicinsk informatik (gäller D, IT och U).

Nej

Anders Eklund

Byte av obligatorisk kurs i profilen 
"medicinsk bildanalys och visualisering" på 
MED IMT IMT Marcus Larsson EF MED;

Medicinsk bildanalys och 
visualisering

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

Marcus Larsson Ändring av examinationsform i TBMT02 IMT IMT Marcus Larsson EF

BME;D;IT;ME
D;Y/Yi;Maste
rprogram;

Kurs: TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen

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



Marcus Larsson
Förändring av examinationsmoment i 
TBME08 IMT IMT Marcus Larsson EF

BME;MED;Y/
Yi;TB;Master
program;

TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering

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

Torun Berlind Programplan för profilen E-hälsa på MED TFK IMT; N/A EF MED; Påfyllnad av programplan för termin 8 och 9 Nej

ISY ISY

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

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

PRA1 U/G
PRA2 U/G

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

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

Erik G. Larsson TSKS11, huvudområde Informationsteknologi ISY ISY Lasse Alfredsson EF IT;

Förslaget är att lägga "Informationsteknologi" som huvudområde på kursen TSKS11.
Bakgrunden är att IT-programmet uttryckt intresse för kursen.
Detta förslag är förankrat hos Mikael Asplund och Kaj Holmberg i IT-PPG.

Nej

Erik G. Larsson TAMS22, periodplacering ISY ISY Lasse Alfredsson DM

matematik;Y
/Yi;Mat;Mast
erprogram;

TAMS22 förläggs över hela terminen, HT1-HT2, i schemablock 4.
Bakgrunden till ändringen är primärt att kursen ska kunna ingå som obligatorisk på den nya Y-
profilen "Datadriven Analys och Maskinintelligens".
Denna förändring är förankrad hos Martin Singull, avdelningschef på MAI.

Nej

Erik G. Larsson
Ny Y-profil "Datadriven Analys och 
Maskinintelligens" ISY ISY Lasse Alfredsson EF Y/Yi;

Ny Y-profil, se bifogat dokument.
Nej

Erik G. Larsson
TSKS11+ "Komplexa nätverk och stora 
datamängder" ISY ISY Lasse Alfredsson EF

matematik;D;
I/Ii;IT;Y/Yi;M
at;Masterpro
gram;

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

Se bifogat dokument för detaljer.
Ja Nej Ja TSKS11 HT2 3 En Ja

Emil Björnson
Stryka kursen TDTS06 Datornät ur profilen 
Kommunikation på Y, Yi, D & IT ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;

Förslaget gäller 
Kommunikationsprofilen

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

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

Förslag på ändringar:

* Kursen TDTS06 Datornät stryks ur Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT. Nej

Emil Björnson
Byte av block för kursen TSKS14 
Flerantennkommunikation ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;

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

Förslag på ändringar:

* Kursen TSKS14 Flerantennkommunikation byter till block 3.
Nej

Emil Björnson
Lägga till maskininlärningskurser i 
Kommunikationsprofilen på Y och Yi ISY ISY Lasse Alfredsson EF Y/Yi; Kommunikationsprofilen

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

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

Förslag på ändringar:

* Kurserna TDDE01 Maskininlärning och TBMI26 Neuronnät och lärande system blir valbara inom 
Kommunikationsprofilen för Y och Yi.

Nej

Emil Björnson
Lägga till TBMI26 Neuronnät och lärande 
system i Kommunikationsprofilen på D och IT ISY ISY N/A DM D;IT; Kommunikationsprofilen

Bakgrund: Kommunikation är nästa område där maskininlärning förväntas ha en stor inverkan på 
den framtida utvecklingen, efter sin stora framgång inom t.ex. bild- och ljudanalys. Industrin har 
redan börjat visa ett intresse för ingenjörer som har en kombinerad bakgrund inom kommunikation 
och maskininlärning. IEEE har initierat ett projekt för att stödja utvecklingen inom detta område: 
https://www.comsoc.org/about/committees/emerging-technologies-initiatives/machine-learning-
communications 
Expertkunskap från ett fält är nödvändigt för att framgångsrikt applicera maskinlärning inom fältet. 
Kommunikationsprofilen har möjlighet att både ge expertkunskap inom kommunikation och 
kunskaper inom maskinlärning, och därmed möta industrins behov.

I fjol blev kursen TDDE01 Maskininlärning valbar inom Kommunikationsprofilen för studenterna på D 
och IT.

En annan relevant kurs är TBMI26 Neuronnät och lärande system, eftersom det är just dessa 
tekniker som har fått särskild relevans inom kommunikationsområdet. T.ex. så innehåller kursen 
TSKS01 Digital kommunikation (som är obligatorisk i profilen) en laborationsserie där studenterna 
får jämföra kursens teori med prestandan från lärande system.

Förslag på ändringar:

*Kursen TBMI26 Neuronnät och lärande system blir valbar inom Kommunkationsprofilen för D och 
IT.

Nej

Emil Björnson
Nya valbara kurser i Masterprogrammet 
Communication Systems ISY ISY Lasse Alfredsson EF

Communicati
on 
Systems;Mas
terprogram;

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

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

Specifika förslag:

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

Nej

Per-Erik Forssén
Återläggning av TSBB15 i proglamplanen för 
Industriell ekonomi ISY ISY Lasse Alfredsson IL I/Ii;

Tillägg av kursen TSBB15 
Datorseende i den 
tekniska inriktningen 
Systemteknik och 
masterinriktningen i 
Signal och 
Bildbehandling för I och 
Ii.

Lägg in kursen TSBB15 Datorseende i den tekniska inriktningen Systemteknik, samt 
masterinriktningen Signal och Bildbehandling för I och Ii.
Kursen togs bort av programnämnden inför kursomgången 2019 för 6CIII och 6CIEI på grund av att få 
I:are läste den.

Kursen är den tydligaste inriktningskursen för studenter som är intresserade av området 
datorseende och nu fr.o.m. 2019, när den nya kursen TSBB18 Inbyggda perceptionssystem finns, så 
tror vi att ett flertal av studenterna som läser den kursen även kommer vilja läsa TSBB15 
Datorseende. Den är nämligen en naturlig fortsättningskurs efter TSBB18, en koppling som inte 
fanns tidigare. Detta motiverar att lägga tillbaka TSBB15 i programplanen för I och Ii.

Nej

Emil Björnson
Förändring av namn och kursplan för TSKS05 
Kommunikationssystem CDIO ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;

Kursen ingår redan i 
profilen Kommunikation 
och Masterprogrammet i 
Communication systems. 
Kursen föreslås vara 
valbar i den nyförslagna 
profilen ”Datadriven 
analys och 
maskinintelligens”

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

I stora drag har kursen handlat om att implementera ett kommunikationssystem för 
datatransmission, positionering, etc. 

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

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

Specifika förslag på ändringar:

1. Kursen TSKS05 byter namn till ”Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO” 
vilket blir ”Project Course in Signal Processing, Communications and Networking, CDIO” på engelska.

  få  h d åd  ” l k k k  k k
Ja Nej Ja TSKS05 Ko  HT1+ - En Ja



Johan Löfberg
Vidareutveckling av TSIU06 Industriella 
styrsystem ISY ISY Johan Löfberg MD MI;

Modellering och simulering av system är centrala moment inom reglerteknik.
Att simulera reglersystem innan de implementeras och testas på det verkliga problemet ingår som 
ett väsentligt steg inom styrsystemutveckling. Av dessa skäl föreslås att införa några moment kring 
modellering och simulering i kursen Industriella styrsystem (TSIU06). Detta planeras att göras via en 
ytterligare föreläsning, samt, som ett första steg, en tvåtimmars simuleringslaboration. För att inte 
öka den totala arbetsbelastningen föreslås innehållet i en av de övriga laborationerna i kursen att 
reduceras. Nej

Johan Löfberg
Vidareutveckling av TSRT62 Modellering och 
simulering ISY ISY Johan Löfberg EF

D;I/Ii;IT;KB;M
;U;Y/Yi;TB;

Bakgrund:

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

Namnändring till: Modellering och inlärning för dynamiska system (Modelling and Learning for 
Dynamical Systems)

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

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

Nej

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

Johan Löfberg
Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik ISY ISY Johan Löfberg EF

D;Y/Yi;I/Ii;TB;
KB;IT;M;MED

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

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är 
och förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, 
då vi inte ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.

2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som 
en modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta 
bort lead-lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att 
lead-lag design har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande 
central och viktig.

3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om 
skapa regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till material motsvarande 2-3 föreläsningar 
om detta i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av 
budskapet.

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

Nej

Johan Löfberg
Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik ISY ISY Johan Löfberg IL EMM;I/Ii;

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

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är 
och förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, 
då vi inte ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.

2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som 
en modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta 
bort lead-lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att 
lead-lag design har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande 
central och viktig.

3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om 
skapa regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till matrial motsvarande 2-3 föreläsningar 
om detta i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av 
budskapet.

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

Nej

Johan Löfberg
Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik ISY ISY Johan Löfberg KB KB;TB;

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

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är 
och förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, 
då vi inte ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.

2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som 
en modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta 
bort lead-lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att 
lead-lag design har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande 
central och viktig.

3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om 
skapa regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till matrial motsvarande 2-3 föreläsningar 
om detta i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av 
budskapet.

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

Nej

Johan Löfberg
Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik ISY ISY Johan Löfberg MD M;MED;U;

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

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är 
och förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, 
då vi inte ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.

2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som 
en modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta 
bort lead-lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att 
lead-lag design har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande 
central och viktig.

3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om 
skapa regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till matrial motsvarande 2-3 föreläsningar 
om detta i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av 
budskapet.

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

Nej

Johan Löfberg Förändringar reglerteknik TSRT91 ISY ISY Johan Löfberg DM IT;

I samband med förändringen på termin 5 och anmodan att ersätta den nuvarande kursen TSRT91 
Reglerteknik på 8HP med en ny version på 6HP, så föreslår vi att IT-studenterna läser samma kurs 
TSRT19/22/23 som i nuläget ges för U, TB, KB, MED, M, I och EMM. Skillnaden mellan TSRT91 och de 
övriga reglerteknikkurserna har tidigare varit ringa, och minskat det senaste året pga av förändringar 
i de andra kurserna, och med minskningen av kursstorlek konvergerar de nu till samma innehåll. 

Den nuvarande kursen TSRT91 är egentligen mer lik TSRT12 som ges för Y&D, men skillnaderna är 
mycket små, och då TSRT19 ges i HT2 så är det mest effektiva att vi låter IT samläsa med den 
kursomgången. För att möjliggöra samläsning krävs dock att kursen flyttas till block 4 (TSRT91 ligger 
nu i block 3).

Eftersom basgruppsarbete fortfarande skall vara en del av kursen, så förstår vi att studenter på IT 
måste ha en egen kurskod för sin variant.

Det är relevant att påpeka att vi i denna remissomgång vidareutvecklar alla våra grundkurser, och att 
IT-programmets reglerteknikkurs oavsett skulle förändras. Förslaget som skickats in till alla nämnder 
för uppdatering av våra grundkurser TSRT12/19/22/23 återges här:

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

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

 d h  l d   d   d  d ll  d d  l    
Nej

Mark Vesterbacka
Ändra examinationsmoment i TSTE92 Analog 
konstruktion ISY ISY Mikael Olofsson KB TB;

Examinationsmomentet UPG1 i TSTE93 Analog konstruktion ersätts med "TEN1 Skriftlig tentamen U, 
3, 4, 5 4 hp" Nej

Mark Vesterbacka

Ändra examinationsmoment i TSTE92 
Elektriska kretsar (ersätter mitt förra förslag 
som innehöll fel kursnamn) ISY ISY Mikael Olofsson KB TB;

Examinationsmomentet UPG1 i TSTE92 Elektriska kretsar ersätts med "TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 
4, 5 4 hp"

Nej



Jan-Åke Larsson Kvantalgoritmer och kvantinformation ISY ISY Johan Löfberg EF

Datavetenska
p, Computer 
Science, 
Norrköping;D
;MT;Y/Yi;Mas
terprogram;

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

Ny kurs: Kvantalgoritmer och kvantinformation

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

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

Kursinnehåll

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

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

Ja Nej Ja TSBK35 Ko               VT2 4 Sv/En Ja

Guilherme B Xavier Ny kurs ”Kvantkommunikation" ISY ISY Johan Löfberg EF Y/Yi;

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

Ny kurs: Kvantkommunikation (Quantum communication)
Kursförslaget är en del av ett lite större förslag om en ny profil pa ̊ Y: Optik- och kvantteknologi, där 
flera förändringar i kursutbudet finns med.
Description
Quantum communication is concerned with the high-fidelity transmission of individual and 
entangled photonic quan- tum systems over a communication channel. The course is intended to 
give the students a general overview of quantum communication systems and devices, both from 
theoretical and experimental aspects. Focus will be given on quantum cryptography and quantum 
networks.
Contents
• Quantum key distribution, the BB84 protocol.
• Single-photon encoding, degrees of freedom, single-photon sources and detectors. Measurements 
• Quantum entanglement, non-locality and Bell tests.
• Quantum cryptography with entanglement, device-independency, self-testing.
• Security analysis of quantum key distribution.
• Optical fibers, optical components, free-space channels
• Entanglement swapping, quantum teleportation
• Quantum networks
Methodology
The course is based upon lectures, and lab experiments (depending on what is available).
Evaluation
4.5 hp examination, and 1.5hp lab reports.
Bibliography
- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum computation and quantum information, Cambridge 
University Press 2010 ISBN 978-1107002173
- B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics 2nd edition. Wiley 2007 ISBN 978-0-471-
35832-9 - T. P. Persall, Quantum Photonics, Springer 2017 ISBN 978-3-319-55142-5 Ja Nej Ja TSIT04 Ma  VT2 4 En Ja

Guilherme B Xavier Kvantelektronik och kvantoptik ISY ISY Johan Löfberg EF Y/Yi;

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

Ny kurs: Kvantelektronik och kvantoptik (Quantum electronics and quantum optics)
Kursförslaget är en del av ett lite större förslag om en ny profil på Y: Optik- och kvantteknologi, där 
flera förändringar i kursutbudet finns med.
Quantum Technologies deals with devices and systems that can perform information processing 
directly at the single-quantum level. The course is intended to give the students a general overview 
of the tasks that can be performed by these systems as well as the physics and engineering behind 
them. Devices and systems include single-photon detectors and sources, manipulation and control 
of single- photons, quantum communication systems, integrated photonic circuits, etc. . .
Contents
• Introduction to quantum information theory
• Single-photon detection: Photomultiplier tubes, Avalanche photo diodes, superconducting 
detectors.
• Single-photon generation: Attenuated optical pulses, spontaneous parametric down-conversion, 
four-wave mixing, quantum dots.
• Integrated photonic circuits.
• Quantum random number generation
• Introduction to quantum communication
• Introduction to quantum computation
• Introduction to quantum metrology
Methodology
The course is based upon lectures, and lab experiments (depending on what is available).
Evaluation: 4.5 hp examination, and 1.5hp lab reports.
Bibliography
- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum computation and quantum information, Cambridge 
University Press 2010 ISBN 978-1107002173
- B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics 2nd edition. Wiley 2007 ISBN 978-0-471-
35832-9 - T. P. Persall, Quantum Photonics, Springer 2017 ISBN 978-3-319-55142-5 Ja Nej Ja TSEK12 Te        VT1 3 En Ja

Lars Eriksson Ändring av Examinationskoder för TSFS03 ISY ISY Johan Löfberg EF

MEC;M;Y/Yi;
Masterprogr
am;

Kursen finns redan på 
programmen.

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

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

Så mitt förslag är att examinationsmomenten får följande struktur.
PROJ1 1hp G/U
PROJ2 3hp G/U
PROJ3 2hp G/U
PROJ4 extrauppgifter med poäng som ger betyg U,3,4,5
Där godkänt på PROJ1+PROJ2+PROJ3 ger godkänt på kursen och minst betyg 3 sedan bestämmer 
poängen på PROJ4 vilket betyg 3, 4 eller 5 som studenten får.
Vad momenten skall heta i detalj och hur det skall göras i LADOK får vi jobba igenom gemensamt.

Nej

Oscar Gustafsson
Flytt av kurs för förbättring av SoC-profiler 
på Y och D ISY ISY Anders Nilsson EF

Electronics 
Engineering, 
Computer 
Systems, 
Datavetenska
p;D;ED;IT;Y/Y
i;Masterprog
ram;

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

Det är ej uppenbart hur informationen i Bilda ev ska ändras i detta sammanhanget.

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

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

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

ål d   f l  d l   f  h d fl   ll  /  (  / )  
Nej

Michael Felsberg
Ändring examination TSBB11, se även 
formuläret för 2019 ISY ISY Lasse Alfredsson EF

D;IT;MED;U;Y
/Yi;

gäller bara ändring av 
examination

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

Nej

Oscar Gustafsson
Examinationsmoment för frivillig muntlig 
examination i TSTE87 ISY ISY Anders Nilsson EF D;Y/Yi;

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

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

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

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

Oscar Gustafsson, examinator TSTE87

Nej

Lasse Alfredsson

Ny kurs för IT2, TSBBXXX1 Linjära system, 
som ersätter TSKS06 Linjära system för 
kommunikation ISY ISY Lasse Alfredsson DM IT;

Efter önskemål från och i samverkan med DM-nämnden, så föreslår jag att TSKS06 Linjära system för 
kommunikation (ges för IT2 i termin 4) utgår och ersätts med kursen TSBBXXX1 Linjära system.
TSBBXXX1 (preliminär kurskod i Bilda) är på 8 hp och föreslås att liksom TSKS06 gå i termin 4, 
VT1+VT2.
Jämfört med TSKS06 så utgår sammanfattningsvis den större delen av elektriska kretsar och det 
särskilda tillämpningsområdet analog och digital kommunikation. Tillkommer gör en fortsättningsdel 
i (skriftlig) kommunikation, som följer efter (och till viss del i samverkan med) motsvarande del i 
TDDD39.

Examinationen i TSBBXXX1 skiljer sig i flera delar från examinationen i TSKS06: BAS- och LAB-
momenten utgår och ett UPG-moment i skriftlig kommunikation tillkommer. Tentan ändras till typen 
flervalsfrågor, vilket jag tror kommer påverka studenternas arbetsbelastning både under kursens 
gång och inför tentan på ett positivt sätt.

Ja Ja

Från kursens 
examinationsinformati
on i Bilda:
"Man kan högst få 
betyg 4 på TEN1 och 
UPG2 och kursens 
slutbetyg beror på 
resultaten på båda 
examinatiuonsmoment
en på följande sätt: 
Betyg 3 på både TEN1 
och UPG2 ger 
kursbetyg 3, betyg 3 
på en av dem och 
betyg 4 på den andra 
ger kursbetyg 4 medan 
betyg 4 på båda ger 
kursbetyg 5." Ja TSKS06 Lin    VT1+ – Sv

Torun Berlind
TDIU14 Introduktion till examensarbete, 
ägarbyte (institution) ISY ISY Mikael Olofsson DM Di

Kursen ska flyttas tillbaka till IDA
Nej



Tea Nygren
Autonoma system, termin 8 och 9 för D och 
IT Tea NygrenISY; N/A DM D;IT; N/A

Autonoma system, tillägg av kurser enligt tidigare års beslut att inrätta profilen (2019).
Nej

Anders Ekinge Erbjuda TSRT04 till M3 HT1 PPG-M ISY; N/A EF M;

TSRT04 ges för Y under HT1. Vi vill erbjuda denna kurs som valbar för M:are eftersom den tidigare 
obligatoriska kursen i MATLAB nu är borttagen. (Kanske även intressant för DPU och EMM?)

Nej

Jan-Åke Larsson

Profil på Y-programmet med inriktning mot 
Optik- och Kvantteknologi/Optics and 
Quantum Technology (OQT) ISY och IFM ISY;IFM; Johan Löfberg ISY och M   EF Y/Yi;

Förslaget insänds som PDF med epost.

Nej

ITN ITN

Tomas Törnqvist TNGDXXXX Interkulturellt crossmedia-projekt ITN ITN N/A DM GDK;

TNGDXXXX Interkulturellt crossmedia-projekt. Kursens syfte är att ge kunskap om och praktisk 
erfarenhet av marknadskommunikativa projekt som är gränsöverskridande vad gäller nation, kultur 
och media. Kursen har en explorativ karaktär med betoning på visuella uttryck men berör även andra 
modaliteter, trans- och cross-media storytelling samt annan relevant mediastrategi och taktiskt 
genomförande.

Ja Ja

På kursen ges betyget 
U,3,4,5. Slutbetyg 
räknas ut som viktat 
medelvärde. 0,5 
avrundas uppåt. Nej VT1 4 Sv/En Ja

Jan Lundgren
Förändringar av TSL-programmet 2019 och 
2020 ITN ITN Erik bergfeldt IL

Intelligent 
Transport 
Systems and 
Logistics;Mas
terprogram;

Kursen TNK106 Positioning Systems flyttas från termin 3 till termin 1 (ska gälla redan från ht 2019)
Kursen TNK091 Traffic Safety Management flyttas från ht1 till ht2 (ska gälla redan från ht 2019)
Kursen TNK108 Computer Networking utgår (ska gälla redan från ht 2019). Jag ber att få återkomma 
till om den ska göras valbar från 2020)
Kursen TNK112 Transport and Logistics Systems ska ges i block 1 (ska gälla redan från 2019)
Kursen TNK099 Logistics Network and Transport blir valbar i stället för obligatorisk
Kursen TNK118 Traffic Demand Modelling ska vara obligatorisk
Kursen TNK100 Logistics Resource Planning ska vara obligatorisk

Nej

Erik Bergfeldt Network System Operation (ny kurs) ITN ITN Erik Bergfeldt IL KTS; ED

Se TNK_NSO i Bilda för mer information (endast engelsk version i nuläget - svensk version framställs 
om beslut fattas att kursen ska införas).

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

Den föreslagna kursen TNK_NSO bygger vidare på flertalet obligatoriska kurser i KTS-programplanen.
Ja Nej Nej VT1 1 En Ja

Tatiana Polishchuk A course replacing former TNSL04 ITN ITN Erik Bergfeldt IL FTL;SL;

This course suggested as a replacement for the former TNSL04.
The detailed description of the proposed course is as follows:

TNSL04: Programming Basics for Logistics Algorithms

Main field of study: Logistics
Course level:  First cycle, Introductory
Advancement level: G1X
Course offered for: 
Bachelor's Programme in Air Transportation and Logistics
Bachelor's Programme in Civic Logistics
Disciplinary domain:  Technology
Department: Department of Science and Technology (ITN)

Course Objectives:
This course introduces students to the basic concepts and terminology of computer programming, 
algorithms and data structures. Students will develop skills in designing and writing simple computer 
programs using Matlab. 
This is a programming intensive course, which requires no preliminary programming experience.

Intended learning outcomes
After completion of the course a student should
- understand basic programming concepts
- understand basic data types and data structures
- become familiar with programming environment and debugging process
- able to develop simple programs
- be able to design and implement basic programming solutions including statements, control 

 d h d  
Nej

Martin Waldemarsson
TNSL18 Förslag på byte av schemablock med 
TNSL16 ITN ITN Erik Bergfeldt IL FTL;SL; N/A

Förslaget grundar sig i önskemålet om att lägga TNK100 och TNSL18 i varsitt block. Eftersom jag är 
examinator för båda kurserna skulle planeringen och resursallokeringen underlättas om de kunde 
schemaläggas i varsitt block. Notera att förslaget innebär att en rockad med annan kurs bör ske, det 
kan eventuellt påverka tredje part som ligger utanför min analys. Jag har tittat på de kurser som ges 
under VT2 för berörda program och tittat på de som är examinatorer för respektive kurs och kommit 
fram till att ett block-byte mellan TNSL18 och TNSL16 skulle vara den smidigaste lösningen. Detta 
eftersom examinatorn för TNSL16 också ger kursen TNL061 under samma period och block, vilket 
kanske inte heller är önskvärt. Underlag för analys mailas separat.

Nej

Micael Thunberg
Ny kurs i Transportlogistik för KTS (och ev SL 
och FTL) ITN ITN Erik Bergfeldt IL KTS;FTL;SL;

KTS programmet har allt mer fått fokus på produktionslogistik och den klassiska transportlogistiken 
har fått ett mindre utrymme. Dagens samhällsutmaning berör i mångt och mycket just frågor 
kopplat till transporter och transportlogistik. Allt ifrån frågor om hur förutsättningar för hållbara 
transporter skapas till hur smarta distributionsstrukturer designas som inte belastar samhället i 
onödan och hur politiska viljor och lagar och regler påverkar transportsektorn måste kunna bemötas 
i framtiden av en logistiker. En sådan kurs, på en grundläggande nivå, saknas i nuläget för KTS:arna. 
Närmaste är Transportekonomi, som dock missar de viktiga frågorna och som dras med 
resursproblem.

Förslaget går ut på att inrätta en kurs för KTS2:or (och ev SL och FTL2) för att kunna förbereda dessa 
studenter på de utmaningar som finns inom dessa område. Kursen blir en naturlig fortsättning på 
TNSL08 (som mer eller mindre är en produktionslogistikkurs). TNSL08 fokuserar på ett producerande 
företag och deras produktion, distribution och logistik. Denna tilltänkta kurs tar klivet till att studera 
distributionsledet och dess aktörer, vilket är en viktig förberedelse inför kursen TNK114 som tittar 
på försörjningskedjan som helhet. Progressionen i programmet är alltstå TNSL08 -> Transportlogistik 
-> TNK099 -> TNK100 -> TNK114. 

Ja Nej Ja TNK113 T HT1+ 1, 2, 3, 4 Sv

Micael Thunberg Byt av namn och kurskod för tnsl08 ITN ITN Erik Bergfeldt IL KTS;FTL;SL;

Då kursen fr.o.m. 2019 bytt plats i utbildningarna KTS, SL och FTL för att bättre passa projektionen i 
utbildningarna finns möjlighet till bättre anpassning av kursen till samhällsutmaningarna som 
studenternba behöver verktyg för att lösa.

Ny kursplan har tagits fram där tyngden ligger på grunderna i logistik och produktion enligt MPC 
strukturen.

Gällande examinationsmoment förslås:
- Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5) om 4 hp
- Frivillig kontrollskrivning (D) om 0 hp
- Laborationsserie (U, G) om 2 hp

Förslag på nytt namn för kursen skulle kunna vara:

TNxnnn - Grunder i logistik och produktion,  6 hp 
/Basics of Logistics and Production/ Ja Nej Ja TNSL08 Pr   HT1+ 1, 2, 3, 4 Sv

Micael Thunberg Namnbyte och uppdaterat innehåll i TNG018 ITN ITN Erik Bergfeldt IL KTS;FTL;SL;

Då kursen fr.o.m. 2019 bytt plats i utbildningar SL och FTL för att bättre passa projektionen i 
utbildnignen finns möjlighet till bättre anpassning av kursen till samhällsutmaningarna som 
studenternba behöver verktyg för att lösa.

Ny kursplan har tagits fram där tyngden ligger på logistik och förändringsarbeten. Delarna om 
grundläggande logistik och produktion har flyttats till TNSL08s kursplan. 

Gällande examinationsmoment förslås (observera att frivilläg kontrollskrivning tagits bort och 
förlagts i TNSL08):
- Tenta om 2,5 HP
- Praktikfall om 2,5 HP
- Laborationsserie om 1 HP

För att underlätta föreslås även att kursen får ny kurskod och kursnamn:
TNxnnn - Logistik och lönsamhetsanalys (6 HP)
/TNxnnn - Logistics and Profit Analysis/ Ja Nej Ja TNG018 G    VT1 1, 2, 3, 4 Sv

Dag Haugum TNBI98 ITN ITN Dag Haugum MD Bi; TNBI98 - TNBI123 Ändring av examination Nej
Dag Haugum TNBI39 ITN ITN Dag Haugum MD Bi; Kursen ligger 6hp i VT1. Föreslås fördelas 3hp VT1 och 3 hp VT2 Nej
Dag Haugum Geoteknologi ITN ITN Dag Haugum MD Bi; Kursen Geoteknik TNBI90 föreslås ersättas av Geoteknologi TNBI900 Ja Ja Viktat medelvärde Ja TNBI90 HT1 2 Sv
Dag Haugum Anläggningsteknik ITN ITN Dag Haugum MD Bi; Anläggningsteknik 1 TNBI89 föreslås ersättas av Anläggningsteknik TNBI890 Ja Ja Viktat medelvärde Ja TNBI89 HT2 1 Sv

Dag Haugum Digital byggstyrning ITN ITN Dag Haugum MD Bi;

Kursen Digital byggstyrning TNBI290 avser att ersätta Byggvisualisering TNBI29. Dock kan denna 
förändring endast genomföras om vi har lärare som kan ta den nya kursen. I dagsläget rekryterar vi, 
men läget är osäkert. I händelse av att vi inte får tag på ny lärare, så måste kursen ställas in och den 
gamla kursen köras istället. Ja Ja Viktat medelvärde Ja TNBI29 By    HT1 4 Sv

Dag Haugum BIM projekt ITN ITN Dag Haugum MD Bi;

Kursen BIM projekt TNBI480 avser att ersätta Visualiseringsprojekt TNBI48. Dock kan denna 
förändring endast genomföras om vi har lärare som kan ta den nya kursen. I dagsläget rekryterar vi, 
men läget är osäkert. I händelse av att vi inte får tag på ny lärare, så måste kursen ställas in och den 
gamla kursen köras istället. Ja Ja Viktat medelvärde Ja TNBI48 Vi    HT2+ HT2: 3, VT  Sv

Stefan Engevall Ev flytt av TNSL15 ITN ITN N/A IL KTS;FTL;
Överväga att flytta TNSL15 till HT2, om det går för SL&FTL (ännu ej utrett).  Efter flyttar som 
genomförts för TSL's skull, skulle ev. TNSL15 platsa bättre för KTS där. Nej

Stefan Engevall TNK099, uppdatering ITN ITN N/A IL
TSL;KTS;Mast
erprogram;

Ingår redan i profilen 
Planering av 
försörjningskedjor för KTS

Uppdaterade kursmål och kursinnehåll, ffa som en följd av att TNK104 inte längre är obligatorisk för 
profilen.  Ökat innehåll av optimerings(teori) i kursen.

Nej

Tea Nygren
TNGD26 Informationsdesign för 
wayshowing. Kursen läggs ner 2020. PPG GDK ITN; Camilla Forsell DM GDK;

TNGD26 Informationsdesign för wayshowing föreslås läggas ned i samband med GDK 2.0. Kursen 
ersätts av TNGD34 inrättad 2019. Nej

Karin Karltorp TNG018xx UL IL ITN; N/A IL FTL;SL;

Ny kurs TNG018xx Logistik och lönsamhetsanalys som ersättning för TNG018 (i princip samma kurs 
som TNG018 men namnbyte) för:
FTL	kull18	obligatorisk	4vt1	block 4
SL	kull18	obligatorisk	4vt1	block 4 Nej

Karin Karltorp Valbara kurser för FTL i termin 5 UL IL ITN; N/A IL FTL;

•	TEAE11, TEIE83, TEIO29 och TMQU08 för:
FTL	kull18	valbar	5ht2	samma block som tidigare

Nej
Karin Karltorp KTS, TNK104 i termin 9? UL IL ITN; N/A IL KTS; •	Ska TNK104 ligga kvar för kull16 i termin 9 (de hade den i termin 7) ht20? Nej

Karin Karltorp Lägga ner TNK105? UL IL ITN; N/A IL
TSL;KTS;Mast
erprogram;

Diskussion om TNK105 ska läggas ned.
Nej

Maria Eidenskog
Ändring av kursmål TNSL02 
Samhällsplanering TEMA ITN; ok! IL SL;

Kursen TNSL02 Samhällsplanering har ett lärandemålet om väg- och järnvägsplanering som av 
examinator och studierektor för kursen anses för specifikt och vi föreslår att kursmålen ändras enligt 
förslaget. Förslaget innehåller några mindre ändringar i formuleringar som är en anpassning efter 
kursens nuvarande upplägg som är välfungerande. Nej

Kia (christina) Ölvander
Se över valbara kurser på KB/TB – organisk 
elektronik Norrköping? TFK ITN; Karin Enander KB KB;TB;

Se över valbara kurser på KB/TB – finns någon kurs från området organisk elektronik i Norrköping 
som kan vara av intresse för våra studenter? Nej

Tea Nygren
TNGD26 Info för wayshowing läggs ner. 
Ersattes 2019 av TNGD34. PPG GDK ITN; Camilla Forsell DM GDK; N/A

TNGD26 Info för wayshowing läggs ner. Ersattes 2019 av TNGD34. Beslutet följer av tidigare beslut 
tagna iom irättande av "GDK 2.0" Nej

Tea Nygren TNM097, blockbyte till block 2 PPG MT ITN; N/A DM MT; N/A
TNM097, blockbyte till block 2. Förslaget från PPG MT för att få en bra profil i den tilltänkte "ljud 
och bild". Examinator har sagt OK via mail 181123. Nej

Tea Nygren
MT - etik och samhälleliga aspekter TNM088 
samt utbildningsplan PPG MT ITN; N/A DM MT; N/A

Enligt diskussion på PPG behöver kursplanen TNM088 förtydliga de delar av etik som kursen redan 
innehåller (under innehåll samt i kursmatris). Därefter behöver även utbildningsplanen uppdateras 
så att den avspeglar detta. Nej

Tea Nygren Profiler på MT PPG MT ITN;IDA; N/A DM MT; N/A

Slutföra påbörjat arbete i PPG MT kring införande av profiler för MT. Profilerna ska förtydliga vilka 
val studenterna har och det lyfter de områden Campus Norrköping är starka inom. En termin i ev 
spelinriktad profil viks åt "Campus Valla -kurser" då det praktiskt inte fungerar att åka mellan 
campus på det sätt som kurserna ligger i programplanen idag där dessa kurser är spridda under 
termin 7, 8 och 9. Förslaget baseras på redan befintliga kurser.

Nej
Karin Karltorp TNK113 hos IEI UL IL ITN;IEI; Fredrik Persson IL KTS; Önskemål att TNK113 ges av IEI. Nej

MAI MAI

Nils-Hassan Quttineh
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och 
partiella differentialekvationer MAI MAI Nils-Hassan Quttineh EF

6MMAT;M;Y/
Yi;

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

Nils-Hassan Quttineh
TAOP86 Kombinatorisk optimering med 
miljötillämpningar MAI MAI Nils-Hassan Quttineh DM IT;

Examinator önskar byta namn på kursen från "TAOP86 Kombinatorisk optimering med 
miljötillämpningar" till "TAOP86 Optimering för IT". Anledningen är helt enkelt att kursens namn 
bättre ska stämma överens med kursinnehållet, i samband med IT-programmets omstrukturering av 
termin 5. Nej



Jesper Thorén TATA91 för IT i VT2 MAI MAI Jesper Thorén DM IT;

IT-PPG via Mikael Asplund föreslår att ITs flervariabelkurs TATA91 placeras i VT2 (IT- termin 4) på 
programmet. Detta passar bra för MAI med avseende på samläsning med U som läser den då. 

Nej

Nils-Hassan Quttineh Ersätta kurs TAMS36 med TAMS42 PPG IT (via MAI; Nils-Hassan Quttineh DM IT;

PPG IT önskar stuva om i terminerna och förslaget går ut på att ersätta nuvarande TAMS36 
(Sannolikhetslära, grundkurs) med kursen TAMS42 (Sannolikhetslära och statistik) som ges för D.

Nej

Tea Nygren
TAMS24 Statistisk teori, kurstillfälle tas bort 
pga överlapp med TAMS42. PPG D MAI; N/A DM D;Y/Yi; N/A

TAMS24 Statistisk teori, kurstillfälle tas bort pga överlapp med TAMS42 (som infördes 2019 för 
civilingenjör datateknik from antagningsår 2017). Nej

Kia (christina) Ölvander Ny statistikkurs på TB/KB TFK MAI; Karin Enander KB KB;TB;

Del 2 i förändringen med innehåll och omfattning av statistikinnehållet för TB och KB, ffa profilen 
Industriell produktion. Denna kurs ska komplettera den nya kursen TAMS41 och ligga termin 9. Det 
är bara valbart HT1 även termin 7 för IBP, så bättre att lägga en obligatorisk kurs Ht1 för att inte 
riskera att det blir svårt att hitta relevanta valbara kurser. HT1 funkar även för PST på KB, men 
förutsätter att TFTB33 Mikrosystem flyttar till HT2 för att få med Sensorprofilen också (gäller både 
standard eller eHälsa). Om inte TFTB33 Mikrosystem kan flytta kanske vi ändå bör lägga den Ht1, 
men då utan Sensorprofilen, pga att det passar bäst för de som har den som obligatorisk (endast 
valbar för Sensor och PST). Ja Nej Nej HT1 vet ej i nul Sv/En Ja

Nils-Hassan Quttineh
Ny kurs i försöksplanering, fortsättning på 
TAMS41 PPG KB (via MAI; Nils-Hassan Quttineh KB KB;TB;

Förra året beslutades att kursen TAMS38 (Försöksplanering och biostatistik) ska ersättas med den 
nya kursen TAMS41 (Statistisk modellering med regressionsmetoder) samt en ny kurs TAMSxx med 
fokus på försöksplanering. Ja Nej Nej HT1 Block 4 (??Sv/En Ja

Anders Ekinge Flytt av TAOP61 PPG-EMM MAI; N/A MD EMM;
Teknik för hållbar 
utveckling

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

Examinator har gett klartecken.

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

Nej

Kia (christina) Ölvander Statistik istället för matte på KBnv TFK MAI;IFM; Karin Enander KB KBnv;

Förslag att kunna ersätta sista mattekursen åk 1 (TATA42) med en statistikkurs (förslagsvis NKEB45) 
för de som redan bestämt sig för att välja KBnv i öppna ingången. Det är vanligt förekommande på 
KBnv att ta ut en generell examen för att man inte klarar mattekurserna, och jämfört med våra 
motsvarande övriga naturvetenskapliga kandidatprogram har KBnv relativt sett mycket matte. I 
tillägg har KBnv har ingen obligatorisk statistikkurs, vilket de andra naturvetare har. TATA42 och 
NKEB45 blir då o/v för en KBnv-examen. TATA42 är fortsatt o för en KBciv. NKEB45 kan ej ingå i 
samma examen som NDAB02. 

Nej

Tea Nygren
Flytt av TPTE06 till termin 6 för civing i DM-
nämnden. Tea Nygrenordförande/  N/A DM

D;IT;MT;U;I/I
i;KB;TB;KTS;
M;EMM;DPU
;MED;Y/Yi;ED N/A

Flytt av TPTE06 då få studenter i termin 4 följer kursen.

Nej

TEMA TEMA

Maria Eidenskog
Förbättra och digitalisera TGTU35 
Introduktion till universitetsstudier TEMA TEMA; N/A DM Alla utom IL

Den ändrade kursen heter i Bilda TGTU35XX. Mailat in ett dokument till mailadressen ovan. 	
Nej

Tea Nygren TGTU01 Teknik och etik TFK TEMA; N/A DM

Protein 
Science, 
Fysik och 
nano;D;DPU;
ED;EMM;I/Ii;I
T;KB;KTS;M;
MED;MT;U;Y
/Yi;TB;Di;EL;K
A;Masterpro
gram; Nej

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

Ja Nej Ja TGTU01 T   som tsom tidiga Sv

Maria Eidenskog
Ändring av examination för TGTU49 
Teknikhistoria TEMA TEMA; ok! DM

Flera olika 
program 
som har 
kursen som 
valbar;

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

Nej

Kia (christina) Ölvander Överlappande moment TGTU62 och TFK TEMA;IFM; Karin Enander KB
KBnv+Kemi;B
io;

Problem med överlappande moment i olika kurser: Maria Eidenskog efter kursutvärdering ht2: 
etikmomentet + TGTU62 (Jenny) + dubblering bibliotek NBIB46 (Eva) Nej

Maria Eidenskog Utveckling av TGTU83 Vetenskapsteori TEMA TEMA;IKK; Ok! DM

Flera olika 
program 
som har 
kursen som 
valbar;

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

Nej

Maria Eidenskog Utveckling av TGTU83 Vetenskapsteori TEMA TEMA;IKK; Ok! DM

Flera olika 
program 
som har 
kursen som 
valbar;

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

Nej

Övrigt Övrigt

Karin Karltorp
Kurser för I/Ii med få studenter kvar i 
pgmplanen? UL IL Övrigt N/A IL I/Ii;

Förslag att ta bort från programplanen för I/Ii:
o	TDDD56 (saknar inriktning, 3 studenter I/Ii sedan 2014)
o	TMHL63 (saknar inriktning, 0 studenter I/Ii sedan 2014)
o	TMMV12 (energiteknik, 0 studenter I/Ii sedan 2014)
o	TMPM05 (maskinteknik/masterprofil Produktutveckling, 0 studenter I/Ii sedan 2014)

Nej

Kia (christina) Ölvander Modifiering av utbplanen för TB (e-hälsa) TFK Övrigt Karin Enander KB TB;
Modifiering av utbplanen för TB (e-hälsa)

Nej
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