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examination

Flera moment med 
U,3,4,5?

Ange 
hur 
slutb
etyg 
beräk
nas 
map 
tex 
viktat 
mede
lvärd

Ska den 
nya 
kursen 
ersätta 
en 
annan 
kurs?

Kurskod 
på den 
kurs 
som 
den nya 
kursen 
ersätter 
(och 
som 
därmed 
utgår)

Period 
kursen är 
tänkt att 
gå

Ange 
i 
vilke
t/vilk
a 
block 
kurs
en 
önsk
as 
place

Språk 
kursen 
ska ges 
på

Utbytes-
studenter 
ska få 
tillgång 
till kursen

IDA IDA

Karin 
Karltorp

TDDE15 för I/Ii UL I IDA; N/A IL I/Ii; Lägga till TDDE15 för I/Ii - datateknisk inriktning. Många studenter önskar läsa kursen. Ok.
Inlagt i BILDA.

Var tydligt med förkunskapskrav när studenter informeras 
om kursen.

IEI IEI

Karin 
Karltorp

Kurser för I/Ii med få 
studenter kvar i pgmplanen?

UL I IEI 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)

Ok.
Inlagt i BILDA:
- tagit bort TDDD56
- tagit bort TMHL63
- tagit bort TMMV12
- tagit bort TMPM05

Uni Sallnäs Namnbyte på masterprofilen 
i logistik på I- och M-
programmen

IEI IEI Uni SIL I/Ii;M; Förs
lage
t 
ber
ör 
mas
terp
rofil
en i 
stor
t. 

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. 

Ok, från och med ht20 från och med kull17.

Noteras att MD föreslår avslag (jmf Produktionsledning som 
ej fick byta till Operations Management).

Inlagd i BILDA.

Även utbildningsplanerna för I/Ii kull 2017-2020 har ändrats.

Michael 
Axin/Math
ias 
Henningss
on

Ändring av kurser på 
maskinteknikinriktningen åk 
2-3

IEI IEI Mika  IL I/Ii Förändringar av ordningen på grundkurser i Maskinteknisk inriktning på I/Ii åk 2-3 .
Flera olika förslag har diskuterats.

Ok enligt detta förslag:

4ht1+2 Produktionsteknik bl 2+1 el 4 (från 4ht1)
4ht1+2  Ingenjören och CAD-verktyget bl 1 +1 el 4 (ny kurs 
för I/Ii)
5ht1 Hållfasthetslära bl 3 (enl tidigare)
5ht2 Industriell automation (v) bl 1 (blockbyte, ok med MD)
5ht1+2 Konstruktionsmaterial bl 2+3 (blockbyte pga 
samläsning med TMKM11)

Skjuts till 2021:
6vt1 TMKT39 Maskinelement bl 2 eller TMMV04 
Termodynamik bl 2 (o)
6vt1+2 Kandidatprojekt Maskinteknik
7ht2 TMKT39 Maskinelement bl 1 eller 3 eller TMMV04 
Termodynamik bl 1 eller 3 (o)

Inlagd i BILDA 2020.

Karin 
Karltorp

TMKT14 ersätts av TMKT94 IEI IEI Som en följd av ändringar i maskinteknisk inriktning för I/Ii läggs TMKT14 ned. Ok.
Inlagt i BILDA.

Mathias 
Henningss
on

Ändring av kurser på 
maskinteknikinriktningen åk 
4-5

IEI IEI Mika  IL I/Ii; Tillägg av ett antal kurser på Maskinteknikinriktningen på I/Ii åk 4-5 (och borttagande av en kurs på samma inriktning). Förslag enligt 
bilaga.

Ok enligt förslaget (termin 8 och 9).
Inlagt i BILDA.

Tillkommer:
TMKT74, 8vt1 kull16
TMKT77, 8vt2 kull16
TMKT79, 9ht1 kull16

Tas bort:
TMMV01, 9ht1 kull16

Karin 
Karltorp

Teknisk kommunikation 
TXXX42 läggs blocklöst även i 
period 2 vt

Som en följd av ändringar i maskinteknisk inriktning för I/Ii lbehöver TXXX42 Teknisk kommunikation II, del 2 läggas blocklöst i period 2 
(period 1 ligger redan blocklöst för de asiatiska språken).

Ok.
Inlagd i BILDA.

PPG Tekniska masterprofiler PPG IEI N/A IL I/Ii; I/Ii har 8 tekniska masterprofiler som få studenter följer (i storleksordningen 2 studenter med undantag för datateknik som har ca 10). De 
flesta som följer datateknisk masterprofil går genom profilansvarig + VA och får beslut om individuell plan. Förslaget är att göra likadant 
för samtliga masterexamina med huvudområde maskinteknik, elektroteknik, energi- och miljöteknik och datateknik, vilket kräver en 
mindre förändring i utbildningsplanen, samt att de tekniska masterprofilerna helt tas bort ur programplanen.

Ok, från och med ht20 från och med kull17. 
Masterprofilernas rubriker (+ info om möjligt) ska finnas 
kvar i Studieinfo.

Infört i BILDA.
Även utbildningsplanerna för 2017-2020 har ändrats.



Johan 
Holtström

TEIE72 Ändrad examination IEI IEI Joha  IL I/Ii Så här ser det ut nu:
Undervisnings- och arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, och ett obligatoriskt praktikfall. Närvaro och aktiva insatser, erfordras i samband med praktikfallet.
Examination
PRA2	Projektrapport	U, 3, 4, 5	4 hp
KTR2	Kontrollskrivning	U, G	2 hp

Vi skulle kunna önska något i den här  stilen istället:
Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier (praktikfall) samt ett arbete med ett större företagsprojekt. 
Examination
PRA2	Projektrapport	U, 3, 4, 5	2,5 hp
KTR1	Kontrollskrivning	U, 3, 4, 5	3 hp
UPG1	Praktikfall	U, G	0,5 hp

En ytterligare variant är att KTR blir KTR1 och KTR2 på vardera 1,5 hp (eftersom vi nog tänker att dela upp inläsningen i två delar) och då 
kan det vara bättre med två provkoder som separerar dessa, alternativet är att man kör med en egen kontroll över detta under kursens 
gång (kanske att föredra).

Vad tror ni om detta, detta skulle i så fall göra att den individuella insatser väger tyngre genom 3,5 p kopplat till individ, men att det 
fortfarande finns en viktning mellan grupp och individinsatser genom projektet.

Ok.

Förslaget gavs till ht19 men VA beslutade att ändring av 
examination skjuts till 2020.

Examination som föreslås:
PRA3 Projektrapport      U, 3, 4, 5   2,5 hp
KTR3 Kontrollskrivning  U, 3, 4, 5  3 hp
UPG2 Praktikfall              U, G          0,5 hp

Infört i BILDA.

Ja

Thomas 
Magnusso
n

TEIO04 & TEIO91 Samordnad 
examination 

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. 

Ok.

Skickat till schemagruppen.

Solmaz 
Filiz 
Karabag

TEIO32 Projektledning och 
organisation

IEI IEI Dag SIL I/Ii Svenska
Gammalt stycke 
Kurslitteratur: 
Daft R.L., Murphy J. and Willmott H. (2014) Organization Theory and Design, An international perspective, Cengage Learning. 
Tonnquist B. (2012). Project Management - new edition, Sanoma Utbildning 

Examination: 
KTR1 Kontrollskrivning (U,3,4,5)               1,5 hp 
KTR2 Kontrollskrivning (U,3,4,5)               1,5 hp 
UPG4 Inlämningsuppgifter (U,3,4,5)         1,5 hp
UPG5 Inlämningsuppgifter (U,3,4,5) 	1,5 hp 

Alla examinationsmoment bidrar till det slutliga betyget.

Nytt stycke
Kurslitteratur: 
Daft R.L., Murphy J. and Willmott H. (2017) Organization Theory and Design, An international perspective, 3rd Edition, 
[English/Paperback], ISBN: 9781473726383, Cengage Learning. 

Tonnquist B. (2018). Project Management: A guide to the Theory and Practice of Project Methodology and Agile Methods, 4th Edition, 
[English/Paperback], Sanoma Utbildning, ISBN: 978-91-523-5599-2.

Examination:
KTR1 	Kontrollskrivning [Organisation] 	(U,3,4,5)	1,5 hp
KTR2 	Kontrollskrivning [Projektledning]	(U,3,4,5)	1,5 hp
UPG4 	Gruppuppgift (Organisation)	(U,3,4,5)	1,25 hp
UPG5	Gruppuppgift (Projektledning)	(U,3,4,5)	1,25 hp
UPG6	I di id ll  d l d  i i  (U G)	0 5 h

Ok till reviderat förslag 2020:

KTR1  Kontrollskrivning  (U,3,4,5)  1,5 hp
KTR2  Kontrollskrivning  (U,3,4,5)   1,5 hp
UPG6  Gruppuppgifter    (U,3,4,5)   2,5 hp
UPG7  Individuellt deltagande i seminarier  (U,G)                  
0,5 hp

Infört i BILDA.

Förslaget gavs till ht19. VA beslutade att ändring av 
kurslitteratur är ok, vilket redan införts. Vidare beslutades 
att ändring av examination skjuts till 2020.

Examinationsmoment kan inte delas i mindre bitar än 0,5 
varför aktuellt förslag inte fungerar. det är också olämpligt 
att specificera kontrollskrivningar på innehåll i kursplanen 
(detta kan göras i kurs-PM) eftersom risken då är större att 
man behöver byta examinationsmoment.

Ja

Dag 
Swartling

TEIO61 Industriell 
Organisation Grundkurs

IEI IEI Dag SIL 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.  

Ok.

Uni Sallnäs TETS36 eller TETS56 
blockbyte

IEI IEI Uni SIL EMM;I/Ii;MI
;

Mas
terp
rofil
ern
a i 
logi
stik 
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. 

Ok att TETS56 byter block från 4 till 2.
Infört i BILDA.

IL vill inte ha masterprofilkurser i block 1 och 3 eftersom de 
läser majoriteten av sina tekniska kurser där. Dessutom finns 
kurserna i fler masterprofiler:
Logistik:
TETS36 4
TETS56 4

Strat&styr
TEIM07 2
TETS36 4

Kval&utv
TMQU04 2
TMQU13 4
TETS56 4

TETS56 i bl2 är minst dåligt.



Uni Sallnäs TETS56 Ändringar av kursmål, 
kursinnehåll och 
redaktionella ändringar

IEI IEI Uni SIL I/Ii;M; Kur
sen 
ingå
r 
red
an 
som 
frivi
llig i 
mas
terp
rofil
ern
a i 
logi
stik 
sam
t 
Kval
itet
s- 
och 
ver
ksa
mh
etsu
tvec
kli

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. 

Ok.

Ändringar gjorda i BILDA.

Mattias 
Lindahl

TKMJ39 för utbytesstudenter IEI IEI IL I/Ii m fl TKMJ39 föreslås göras tillgänglig för utbytesstudenter. Ok.
Infört i BILDA.

Magnus 
Karlsson

TMES44, Ändra 
förkunskapskrav

IEI IEI IL I/Ii; Energisystem - tillförsel och användning, 6 hp (TMES44). 
Ändra förkunskapskrav till "Termodynamik"

Ok.
Rättat även retroaktivt i BILDA.

Mikael 
Axin

TMKT14 ändrat 
examinationsmoment

IEI IEI Mika  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.

Ok.
Redaktionell ändring gjord i LADOK/BILDA.

Roland 
Gårdhage
n

TMMV54 överlappar med 
TMMV58

IEI IEI R Gå 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. 

Ok.
TMMV54 tas bort ut I/Iis programplan.
Ändrat i BILDA.

TMMV58 är ILs nya kurs som ligger i termin 6 som 
obligatorisk, TMMV54 är MDs som ligger valbar i termin 
7ht2.

Karin 
Karltorp

TMMV57 läggs ned och 
ersätts av TMMV57XX

IEI IEI IL I/Ii;MI; Se TMMV57 ändrad betygsskala. Ok.
TMMV57 nedlagd i BILDA.

Ja

Johan 
Renner

TMMV57 ändrad betygsskala IEI IEI Rola  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.

Ok, notera dock att byte av betygsskala kräver ny kurskod.

Inlagd i BILDA som TMMV57XX.
Ändrat påbyggnadskurser.

Ja

Uni Sallnäs TMQUxx1 "Ny" kurs i 
kvalitetsutveckling

IEI IEI Uni SMD I/Ii;M; Kval
itet
s-
och 
ver
ksa
mh
etsu
tvec
klin
g 
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. 

MD äger, IL följer.

Alla kurstillfällen är  inlagda i BILDA för I/Ii, valbar i 
masterprofil Kvalitet- och verksamhetsutveckling.

Ja Ja Exami
natio
n
UPG2
	Proj
ektar
bete    
	U,3,
4,5	5.
5 hp
KTR1
	Dug
ga		
U,3,4,
5	0.5 
hp

Uppgi
fter (i 
team 
om 
3–4 
stude
nter)
•	Req
uirem
ents: 

 

Nej HT1 Ej i blo                En Ja



Fredrik 
Persson

TPPE73 Ändrade 
förkunskaper

IEI IEI Hele  IL IND;I/Ii;M;M
asterprogra
m;

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
TPPE74 (Obligatorisk)
TPPE99
I profilen ingår TPPE74 och TPPE73 som obligatoriska, sedan behövs två av TPPE16, TPPE76, TPPE78 och TPPE99.
M:
TPPE91 (G2 i å)

Ok.

Infört i BILDA.

Fredrik 
Persson

TPPE99 Byta tillbaka namnet 
på kursen

IEI IEI Hele  IL IND;I/Ii;M;F
TL;Masterpr
ogram;

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.

Ej aktuell.
Det blev fel när kursen inrättades pga av manuell överföring 
mellan Bilda och Ladok. Det oönskade namnet hamnade i 
LADOK vilket nu är det som "styr" eftersom studenter läst 
och klarat kursen.

Det går inte att byta namn utan att byta kurskod. Vilket 
önskas: byte av namn och kurskod eller inget byte? Nej.

Karin 
Karltorp

TEIM03 Interkulturell 
kommunikation för 
utbytesstudenter?

UL I IEI; N/A IL Utbytesstud
enter;

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.

Ej aktuell till 2020.

Karin 
Karltorp

TEIM32 på engelska? UL I IEI; N/A IL IND + 
utbytesstud
enter;Maste
rprogram;

Undersök möjligheten att ge en variant av TEIM32 på engelska för IND och utbytesstudenter. Ok.
Inlagd i BILDA som TEIM32XX Marknadsföring (Marketing 
Management) i 2vt1 för IND.

Kompletteras med kursplan i augusti.

Ja

Karin 
Karltorp

Kursmatriser generellt UL I IEI; N/A IL I/Ii; Alla kurser som saknar kursmatriser ska fyllas i. Studierektorer uppmanas hjälpa till att påminna om att 
samtliga kursmatriser måste gås igenom och uppdateras.

Caroline 
Olstrand

TEAE07 Namnbyte IEI IEI;ITN; Chris  IL FTL;SL; Önskemål om att ändra kurstitel på TEAE07 Flygets och övrig logistikens rättsliga omvärld till "Logistikens rättsliga omvärld". Avslag.
PPG önskar fokus på flyg eftersom kursen främst är till för 
FTL (obigatorisk). Önskemålet är att fokus snarare förstärks 
på flyg.

Dag 
Swartling

TEIO29 samt TEIO61 IEI IEI;ITN; Dag SIL 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. 

Ok.
TEIO61 tas bort för 6KLOG (ges ej för 6KFTL) kull17 6vt1.

Karin 
Karltorp

TNK113 hos IEI UL 
IL

IEI;ITN; Fre
drik 
Per
sso
n

IL KTS Önskemål att TNK113 ges av IEI. Ok.
TNK113 är en bra kurs för KTS som PPG vill ha kvar i 
programplanen.

IFM IFM

Agneta 
Johansson

Genomgång av kurser inom 
Bioteknisk inriktning, 
civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi

IFM IFM Agne  IL I/Ii; --- Kursutbudet av obligatoriska och valbara kurser inom inriktningen behöver ses över. Inget förslag har inkommit. Eventuella förändringar skjuts till 
2021.

Agneta 
Johansson

TFBI17, nytt lärandemål IFM IFM Agne  IL I/Ii; ECO Nytt lärandemål: Identify potential economical instruments and political decisions that can affect ecosystem valuation (Identifiera 
potentiella ekonomiska styrmedel och politiska beslut som kan komma att påverka värdering av ekosystemtjänster).

Ok.
Infört i BILDA.

Emma 
Björk

TFYA89 ersätts av TFYA96 IFM IFM Mag  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.

Ok, införs redan 2019. VA-beslut har fattats. Ja

Karin 
Karltorp

TFYA89 i block och för fler 
program

UL I IFM; N/A IL I/Ii; TFYA89 bör placeras i block för att underlätta för utbytesstudenter att välja kursen samt erbjudas till fler program. inte aktuell, se Förändring TFYA89

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? dublett, se Förändring TFYA89

ISY ISY



Per-Erik 
Forssén

TSBB15 Återläggning i 
programplanen för Industriell 
ekonomi

ISY ISY Lasse IL I/Ii; Tillä
gg 
av 
kurs
en 
TSB
B15 
Dat
ors
een
de i 
den 
tek
nisk
a 
inri
ktni
nge
n 
Syst
emt
ekni
k 
och 
mas
teri
nrik

i

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.

Avslag.
PPG anser att det är bättre att marknadsföra TSBB15 under 
tiden studenterna läser TSBB18 och kolla intresset. Det går 
att ansöka om att läsa kursen utan att den ligger i 
programplanen redan nu.
PPG tror att det är osannolikt att många väljer kursen då den 
är 12 hp och ligger parallellt med TEIE06 IFP som är 
obligatorisk (och viktig och tidskrävande för en I-student 
generellt).

Johan 
Löfberg

TSRT22 m fl, Vidareutveckling 
av grundkurser i reglerteknik

ISY ISY Joha  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 i grunden.

Avsikten är göra förändringar på ett sådant sätt att kurskoder kan behållas.

Detta förslag är skickat till alla nämnder, då alla har kurskoder som kopplar till grundkurser med i stort samma innehåll, och samma 
fö ä d i  l  i fö  i li  i

Ok.
IL påminner om att I/Ii läser kursen TSRT22 i termin 3 och 
inte har läst statistik innan (däremot TATA41, 42, 69 och 31).

Johan 
Löfberg

TSRT62 Modellering och 
simulering Vidareutveckling

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

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

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:
* 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.

EFs kurs - IL följer.
Inlagt i BILDA.

ITN ITN

Jan 
Lundgren

Förändringar av TSL-
programmet 2019 och 2020

ITN ITN Erik 
ber
gfel
dt

IL TSL 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

Ok.

VA-beslut om att införa ändringarna i termin redan ht19. 
Infört i BILDA.
Övriga ändringar införda i Bilda för 2020.

Erik 
Bergfeldt

Network System Operation 
(ny kurs)

ITN ITN Erik 
Ber
gfel
dt

IL KTS; ED Se TNK_NSO_XX 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.

Ändring av namn till Analys av kommunikationsnätverk/Communication Network Analysis

Ok.
Inlagd som TNK_NSO_XX i BILDA.
Svensk kursplan saknas och kompletteras i augusti.

valbar för KTS, inte i SS-profilen, termin 8, vt1, block 1
ingen anpassning för ED görs nu (ev aktell för ED 2021).

Ja Nej Nej VT1 1 En Ja



Micael 
Thunberg

Ny kurs i Transportlogistik för 
KTS (och ev SL och FTL)

ITN ITN Erik 
Ber
gfel
dt

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. 

Avslag på TNK_TLOG_XX.

PPG har diskuterat om KTS ska ha transportekonomi eller 
transportlogistik i 3ht2, block 1.
PPG vill att KTS ska behålla Transportekonomi och föreslår 
att inte inrätta Transportlogistik till 2020. Förändringar av 
TNLS08 i denna riktning får gärna göras istället. 

Nej Ja TNK113 
Transpo
rtekono
mi

HT1+HT2 1, 2, 
3, 4

Sv

Micael 
Thunberg

TNG018 (TNG018XX) 
Namnbyte och uppdaterat 
innehåll

ITN ITN Erik 
Ber
gfel
dt

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/

Ok.

Inlagd i BILDA som TNG018XX för:
FTL  kull18  obligatorisk  4vt1  block 4
SL    kull18  obligatorisk  4vt1  block 4

Ja Nej Ja TNG018 
Grundlä
ggande 
logistik 
och 
lönsam
hetsanal
ys

VT1 1, 2, 
3, 4

Sv

Stefan 
Engevall

TNK099 Uppdatering av 
innehåll

ITN ITN N/A IL TSL;KTS; Ingå
r 
red
an i 
prof
ilen 
Pla
neri
ng 
av 
förs
örjn
ings
kedj
or 
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.

Ok.
Infört i BILDA.

Karin 
Karltorp

TNK104 för KTS 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? Ok.
Bara termin 7. Ändrat i BILDA.

Karin 
Karltorp

TNK105 lägga ner? UL 
IL

ITN N/A IL TSL;KTS; Diskussion från 2018 om TNK105 ska läggas ned. Avslag.
PPG vill inte lägga ner utan ersättningskurs. Skjuts på 
framtiden.

Erik 
Bergfeldt

TNK105 blockbyte ITN KTS; TSL TNK105 blockbyte från 3 till 2 pga övriga flyttar.
Ändrat i BILDA.

Maria 
Eidenskog

TNSL02 Samhällsplanering, 
Ändring av kursmål

TE
MA

ITN Mar
ia 
Eide
nsk
og

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. 

Ok.
Infört i BILDA.

TNSL04 läggs ned och ersätts 
av ny kurs

ITN ITN IL FTL;SL; TNSL04 läggs ned och ersätts av "TNSL04XX" Ok.
Nedlagd i BILDA.

Ja

Tatiana 
Polishchuk

TNSL04XX, a course replacing 
former TNSL04

ITN ITN Erik 
Ber
gfel
dt

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 structures, and methods 
- become familiar with program readability/understanding including program style

Ok.

Inlagd som TNSL04XX i BILDA  för FTL och SL 2vt2 block 1.

Huvudområde är inte logistik utan datateknik (avstämt med 
DM)

Ja

Karin 
Karltorp

TNSL08, ges ej för SL/FTL i 
4vt1 kull18

Som ett resultat av att TNSL08 flyttade till termin 3 för SL/FTL plockas den 2020 bort för kull18 i termin 4. Ok, en följd av beslut 2019.

Ändrat i BILDA.



Micael 
Thunberg

TNSL08, Byt av namn och 
kurskod

ITN ITN Erik 
Ber
gfel
dt

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 studenterna 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:

TNSL08XX - Grunder i logistik och produktion,  6 hp 
/Basics of Logistics and Production/

Avslag på TNSL08XX.
PPG förordar inte namn- och kurskodsbyte (pga omotiverat 
stort administrativt arbete).

Ok till ändringar i TNLS08.
PPG säger ja till ändringar av examinationsmoment och 
innehåll.

Endast ändring av examinationsmoment är aktuellt. Ändrat i 
BILDA.

Ja Nej Ja TNSL08 
Produkti
on och 
distribut
ion

HT1+HT2 1, 2, 
3, 4

Sv

Stefan 
Engevall

TNSL15 flytt i programplan ITN ITN N/A IL KTS;FTL; Överväga att flytta TNSL15 till HT2, om det går för SL&FTL.  Efter flyttar som genomförts för TSL's skull, skulle ev. TNSL15 platsa bättre för 
KTS där.

Ok.
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling flyttas till ht2 block 3.
Ändrat i BILDA.

Karin 
Karltorp

TNFL06 flytt i programplan ITN ITN IL FTL Som en följd av att TNSL15 flyttar till ht2 så flyttas TNFL06 till ht1, block 2. Ok.
TNFL06 Planering av flygplatser flyttas till ht1, block 2.
Ändrat i BILDA.

Martin 
Waldemar
sson

TNSL18 Förslag på byte av 
schemablock med TNSL16

ITN ITN Erik 
Ber
gfel
dt

IL FTL;SL; 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 TNK061 under samma period och 
block, vilket kanske inte heller är önskvärt. Underlag för analys mailas separat.

Ok.
Ändrat i BILDA.

Utredning:
Förslaget innebär att TNSL18 hamnar i block 2 och TNSL16 i 
block 3.
För SL innebär det att TEAE14 (v) då krockar med TNSL16 (o). 
Idag krockar TEAE14 (v) och TNSL18 (v).
För FTL innebär det att TEAE14 (v) och TNSL16 (v) då krockar. 
Idag krockar TEAE14 (v) och TNSL18 (v).
Ett annat alternativ är att byta block mellan TNK100 bl3->2 
och TNK119 bl2->3. TSL påverkas inte. För KTS innebär det 
att TNK119 då krockar med TEIO05 istället för att (som idag) 
TNK100 krockar med TEIO05.
Förslag 1 är bäst. Kontroll med examinator om ev 
samläsning mellan TNSL16 och TNK061 - svar att det är ok 
med olika block. Tillstyrks enligt Martins förslag.

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

Beslutades 2018 för 2020, redan infört i BILDA.

Karin 
Karltorp

TNK112 saknar svensk 
kursplan

Ok.
Infört i BILDA.

PPG Nkp Kurser för KTS med 
huvudområde Industriell 
ekonomi

ITN ITN N/A IL KTS Följande kurser för KTS bör pga sitt innehåll ha huvudområde Industriell ekonomi:
TNK099 Logistiknätverk och transporter
TNK114 Logistik i försörjningskedjor (är redan klassad i IE, Log och TS)
TNK100 Planering av logistikresurser
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem (projektkurs)
TDDC28 Tillämpningar av diskret simulering (jmf TPPE99)

Ok.
Infört i BILDA.

PPG Nkp Huvudområde för KTS 
masterprofil Planering av 
försörjningskedjor

ITN ITN N/A IL KTS KTS masterprofil Planering av försörjningskedjor föreslås ha antingen huvudområde Transportsystem (som idag) eller Industriell 
ekonomi, beroende på inriktning av examensarbetet. Uppdatering behövs i utbildningsplanen.

Ok.
Infört i BILDA.

Övrigt Övrigt

Tea 
Nygren

Flytt av TPTE06 till termin 6 
för civing i DM-nämnden.

Tea ordföra  N/A DM D;IT;MT;U;I/
Ii;KB;TB;KTS;
M;EMM;DP
U;MED;Y/Yi;
ED

N/A Flytt av TPTE06 till termin 6 då få studenter i termin 4 följer kursen. Ok även för I/Ii och KTS.
Ändrat i BILDA.

Karin 
Karltorp

Ändra i I/Ii:s  programplaner 
så att kurser bara visas i 
inriktningar/profiler när det 
ligger "dubbelt".

I/Ii I dagsläget visas alla kurser både för "alla" studenter och i respektive inriktning och/eller profil för I/Ii. Förslaget går ut på att kurser för 
"alla" tas bort ur programplanen och att utbildningsplanen förtydligar att det fortfarande är ok att ha kurser ur andra inr/profiler i sin 
examen. Anledningen till ändringen är att det blir enklare att läsa programplanen och att kurser som inte ligger i inr/profil syns tydligare. 
Problemet är mindre för övriga program inom IL eftersom de inte innehåller lika många kurser.

Ok för I/Ii.
Studenterna tillstyrker förslaget. Föreslås börja med kull 
2019 (vilket medför att "alla"-tillfällen börjar tas bort från 
och med vt21).
Klart i BILDA: Utbildningsplanen justerad så det framgår att 
kurser i andra inriktingar/profiler är valbara för kull 2019 och 
framåt.

Karin 
Karltorp

Ändra i IND:s  programplan 
så att kurser bara visas i 
inriktningar/profiler när det 
ligger "dubbelt".

I/Ii I dagsläget visas alla kurser både för "alla" studenter och i respektive profil för IND. Förslaget går ut på att kurser för "alla" tas bort ur 
programplanen. Anledningen till ändringen är att det blir enklare att läsa programplanen.

Ok för IND.
Studievägledare tillstyrker förslaget. Föreslås börja med kull 
2019.
Utbildningsplanen för IND behöver inte justeras eftersom 
inga valbara kurser ligger utanför profilerna.

Karin 
Karltorp

Föreslår lägga till Finansiell 
matematik som tillåtet 
huvudområde för 
masterexamen i samband 
med civing från I/Ii

Lägg till finansiell matematik som tillåtet huvudområde för masterexamen i samband med civing från I/Ii Ok.
Avstämt med EF.

Karin 
Karltorp

NBIC50 Ekotoxikologi och 
miljöövervakning byter 
ägare, från KB till IL

IL, KB I/Ii NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning byter ägare, från KB till IL eftersom det 2020 bara är ILs studenter kvar på kursen. Ok.
Ändrat i BILDA.
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