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Uppsala universitet 

Programråd för 
högskoleingenjörsprogrammet i 
industriell utveckling 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2020-10-15 

TEKNAT 2020/192 

Tid: Torsdag 15 oktober 2020 kl. 13:00-13:55 
Plats Zoom videomöte

Närvarande ledamöter 
Gunnar Dahlin programansvarig 
Karin Thomas lärarrepresentant 
Klas Hjort lärarrepresentant, from §10 

Frånvarande ledamöter
Jenny Wallin Sander näringslivsrepresentant 
vakant studentrepresentant 
vakant studentrepresentant 

Övriga närvarande
Emma Kristensen utbildningsledare 

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Mötet öppnas 
 

  
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 2 Presentation av mötets deltagare 
Information. 
 

  
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 3 Förra mötets protokoll 
 Protokollet från 22 september 2020 gicks igenom och lades till 

handlingarna.  
 

  
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 4 Protokollförare  
 Beslut: Emma Kristensen 

 

 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 5 Justeringsperson 
Beslut: Karin Thomas 

 

Föredragande:  
programansvarig 

§ 6 Meddelanden 
 Information. 

 
Föredragande: 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

  programansvarig 
 

§ 7 Anmälan av övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 

  
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 8 Läget på programmet 
Det är 6 studenter på plats. Programmet fungerar hittills väl.  

 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 9 Studentrepresentanter 
Inga studentreprentanter är utsedda ännu.  
 

 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 10 Studieplan läsåret 2021/2022  
Förslag från programansvarig fanns.  
Beslut: 

− att efter ändring av huvudområde till industriell teknik för 
kursen Industriell ekonomi samt en höjning från G1N till 
G1F för Programvaruteknik: programmering, databaser och 
digitalisering tillstyrka studieplanen enligt förslag. 

 

TEKNAT 2020/258 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 11 Nya kurser läsåret 2021/2022 
Förslag på basdata för nedan kurser fanns.  
1TG306 Styr- och reglersystem 
Introduktion till programvaruteknik och digitalisering (informatik 
och media) 
Programvaruteknik: programmering, databaser och digitalisering 
(informatik och media) 

1TG307 Industriell ekonomi 
1TG308 Datorstödd konstruktion 
 
Beslut: 

− att huvudområdet för 1TG307 ändras till industriell teknik.  
− att  huvudområdet teknik läggs till för Programvaruteknik: 

programmering, databaser och digitalisering samt att 
behörigheten ändras till ”30 hp inom 
högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling. 
Genomgången kurs Introduktion till programvaruteknik.”. 
Nivån höjs till G1F.  

− att i övrigt tillstyrka kursnamn på svenska och engelska, 
nivå, huvudområde, betygsskala samt behörighet för 
kursplanerna enligt förslag. 

 

TEKNAT 2020/259 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 12 Reviderade kursplaner läsåret 2021/2022 
Förslag på ändringar i behörigheten fanns för  
1MS008 Statistik för ingenjörer 
1TG288 Försöksplanering 

TEKNAT 2020/259 
Föredragande: 
 utbildningsledare 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

 
Beslut: 

− att fastställa 1TG288 enligt förslag. 
− att tillstyrka 1MS008 enligt förslag.   

 

§ 13 Utbildningsplan läsåret 2021/2022 
Beslut: 

− att tillstyrka utbildningsplanen enligt förslag, inklusive sent 
tillkomna ändringar som presenterades på mötet. 
Programmet önskar senare dels-antagning till både vår- och 
hösttermin.  

 

TEKNAT 2020/258 
Föredragande: 
 utbildningsledare 
 

§ 14 Programmets framtid  
Diskussion kring att undersöka möjligheten att utlysa programmet 
internationellt.  

 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

 

 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 16 Nästa möte 
Möte någon gång 25 januari-17 februari 2021. Programansvarig 
skickar ut en doodle.  

 

 
Föredragande: 
 programansvarig 
 

§ 17 Mötet avslutas 
  

 

 
 

Vid protokollet 
 

Emma Kristensen 

Justeras 

 

 Gunnar Dahlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Thomas  
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