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PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Björn Oskarsson, Studierektor, IEI/Logistik
	Kurs: TETS37, Grundläggande logistik
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Komprimering av TETS37 Grundläggande logistik till en läsperiod----------------------------------------------------------------------------------------BAKGRUND:Kursen ligger nu som en s.k. "halvfartskurs" över båda läsperioder termin 7. Detta ställer till problem kopplat till de masterprofiler som inrättats på I- och M-programmen. Dessa profiler är tänkta att påbörjas termin 7. Eftersom TETS37 är förkunskapskurs till masterprofilen i Logistik, gör detta att vi inte kan påbörja vår masterprofil förrän termin 8 och därmed endast har två terminer att spela med för masterprofilen istället för tre. När nu M-programmet från hösten 2015 kommer att utöka sina masterprofiler blir det i princip omöjligt att ge en masterprofil där om TETS37 sträcker sig över hela termin 7.FÖRSLAG:Komprimera TETS37 till en läsperiod, och lägga kursen i ht1, termin 7. Då kursen av studenterna har upplevts som krävande jämfört med de 6 hp den ger, vill vi även göra en del omflyttningar av kursmoment mellan våra kurser. För TETS37 innebär det främst att praktikfallet Möblia tas bort från kursen (och flyttas till TETS32 Logistikanalys...), medan vissa moment från TETS32 istället läggs in i TETS37.KOMMENTAR:Vi tror i nuläget att vi vill behålla samma examinationsmoment som vi idag har i TETS37, varför en ny kurs inte ska behöva inrättas. Vi avser att i närtid komplettera detta förslag med en reviderad kursplan. I samband med den revicionen ska vi också tänka igenom examinationsmomenten.
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