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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?: Tommy Färnqvist, studierektor, IDA/SaS samt Simin Nadjm-Tehrani, examinator TDDD68, IDA/SaS
	Kurs: TDDD68 Energisnåla nätverk och TDDD50 Grön IT
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Hållbar utveckling finns som en del av våra examensmål och särskilt på D-programmet kan det vara svårt att försvara att detta mål verkligen uppfylls inom alla inriktningar. På IDA/SaS ger vi två kurser med tydligt fokus på hållbar utveckling. Dessa är TDDD50 Grön IT och TDDD68 Energisnåla nätverk.* TDDD50 går bra och har över 60 studenter, men är en organisatoriskt komplex kurs att anordna (främst p.g.a. den speciella seminarieformen).* TDDD68 har bättre skalbarhet då en del av examinationen är i form av laborationer, men ställdes in 2013 och 2014 p.g.a. för få anmälda studenter. Kursen är tänkt att ges i VT2 för att inte krocka bemanningsmässigt med TDDD50 som går i VT1.Förslag:a) Utred om det är möjligt att göra TDDD68 till del i några profiler på D-programmet så att examensmålet om hållbar utveckling kan uppfyllas av fler studenter.b) Att begränsa antalet platser på TDDD50 till 70 studenter och föreslå studenter som inte får plats att flytta över till TDDD68.För att underlätta genomförandet av förslagen ser vi det som ett alternativ att minska omfattningen på TDDD68 från 6 hp till 4 hp. De nuvarande examinationsmomenten LAB1 2hp och UPG1 4hp skulle då bli LAB1 2hp och UPG1 2 hp. Ändringen går att genomföra genom att minska antalet artiklar som seminariebehandlas och istället kräva en lite mer djupgående analys av hälften så många artiklar.
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