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FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 

NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Helena Larsson
	Kurs: TFKE52, TEAE04, TMME07, TMME63, TMKT58 och TMKT59
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Byte av block för samtliga kurser
	Besked: 
	Detaljer: Flytta TFKE52 från block 2 till block 1 för att underlätta schemaläggningen för Ii2, Yi2, Y2 och I2 och göra TFKE52 till en kurs som I och Ii studenterna både väljer att läsa och att slutföra utan för mycket krockar i sitt schema. Helena och Lars Ojamäe som har föreläsningarna i kursen har inget annat schemalagt denna period i år.Det ger en blockkrock förEMM1 med TEAE04 men då går det att flytta den till block 2. Det berör DPU2 och M1.M4 med 4 kurser istället för 5MED4 med 2 kurser istället för 0Y4 med 8 kurser istället för 9Att flytta TEAE04 skulle dra med sig att följande behöver flyttasFör M1, TMME63 från block 2 till block 1 utan att någon annan studentgrupp berörs. Den kursen har Peter Schmidt i år och han har inget annat bokat parallellt i perioden.För DPU2, TMKT59 från block 2 till block 1 utan att någon annan studentgrupp berörs. Det är Mats Nåbo som har kursen och han har TMKT58 i block 1. Det går att skifta plats på TMKT58 och TMME07 som ligger i block 2. Carl-Johan som är examinator i TMME07 har ingen bokad undervisning denna period i år.Det blir flytt av många kurser men det skulle underlätta otroligt mycket i schemaläggningshänseende och studenterna på i och Ii i åk2 skulle kunna slippa obligatorisk undervisning kvällstid (17-19) i övriga kurser.
	NƒMND: MD
	ÅR: 2015


