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§ 1 Mötets öppnande 

Programansvarig 
Programstudierektor vid SLU 
Institutionen for Kemi 
Institutionen for Informationsteknologi 
WSP 
Studierådsordförande W2 
Studentrepresentant W 4 

W-Ordförande, Wl 
Sekreterare, W2 
Biträdande programstudierektor vid SLU 
Utbildningsledare 
Studievägledare 
Institutionen for Matematik 

Mötet öppnades av Roger Herbert 

§ 2 Val av justeringsperson 

Joel Andersson väljs till justerare 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Under föregående möte informerades det om programrådets studenthälsoenkät, 
pilotverksamhet för viktade högskoleprovsresultat, W:s interna websida, avtalet mellan SLU
UU, med mera. Det berättades att kursenfördjupning i meterologi och klimat inte blev 
tekniklassad av ämneskoordinator, något programrådet likställde sig med. Olika 
examinationer i programmet diskuterades även, vilket ska komma med i programvärderingen. 

Programrådet godkänner föregående mötesprotokoll. 

§ 4 Fastställande av dagordningen 
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Dagordningen fastställs efter tillägg under §9 övriga frågor samt en ändring i ordningen på 
några punkter. 

§ 5 Förslag på en ökad profilering mot digitalisering under Wl-3 i programmet, 
Stephan Köhler föredragande. Förslag på omprioritering inom kursutbudet. 

Digitalisering inom vatten är något som blivit stort under senast tiden och det finns flera 
organisationer, som IW A och Water 4.0, som jobbar med detta och anser att det är av hög 
relevans för hur man bland annat kommer hantera data för dricks- och avloppsvatten. 

Stephan berättar att han själv är inblandad i ett projekt för digitalisering inom dricksvatten, 
projektet syftar bland annat att optimera olika tillstånd, somt.ex. kemikaliedosering för 
fällning av olika ämnen. Han berättar att det handlar mycket om att sammanfatta data och ta 
beslut utifrån det. 

Inom W programmet saknas idag kurser i programmering och maskininlärning, något som är 
väldigt relevant för denna digitalisering. Roger informerar att det idag bara ska vara en öppen 
diskussion där olika parters tanker kan klarläggas om vad som tycks angående denna ide. 

Studenter, lärare och yrkeslivs-representant fick i uppdrag att undersöka detta; dels intresset 
och relevansen på arbetsmarknaden, och om det fanns några kurser som skulle kunna tas bort 
i förmån för programmering och maskininlärning. 

Lärargruppen: 
Den kurs som var det tydligaste alternativet att plockas bort var Mek Il, detta då det är svårt 
att hitta en direkt koppling inom programmet till kursen förutom i en kurs i terminsblocket 
Markmiljö. Om mek Il skulle tas bort skulle detta då kunna kompenseras för inom blocket, så 
studenterna får den kunskap från Mek Il de behöver under den relevanta kursen. 

Det finns ett antal kemikurser som inte är behörighetsgivande inom programmet: kemisk 
termodynamik, analytisk miljökemi och fysikalisk kemi. Dessa anses dock vara nödvändiga i 
utbildningen. Istället för att ta bort någon skulle det vara ett bättre alternativ att jobba på att 
kopplingen (t.ex. genom behörighet) mellan dessa kurser och de efterföljande ska synas 
bättre. 

Tillämpad systemanalys är en annan kurs som anses viktig att ha kvar då den är kopplad till 
programmering och maskininlärning. Dock skulle den med några ändringar kanske kunna 
vinklas så den handlar mer om dessa saker. 

Under programmet läses Bervet I och Il, vilka båda innehåller programmeringsmoment. 
Möjligtvis skulle det gå att kunna förhandla med IT-institutioner om att ändra innehållet i 
dessa kurser till vår fördel. 

Summa summarum så är Mek Il en kurs som skulle kunna tas bort helt, och det finns andra 
kurser som skulle kunna ändras och anpassas så de mer handlar om den programmering och 
maskininlärning som vill fås in i programmet. 
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Något annat som behöver tänkas över är hur man ska få in digitalisering i blocken och inte 
bara i början av utbildningen. Utan en tillämpning av det man lärt sig om programmering och 
maskininlärning förlorar iden lite av sin poäng, att få in det de olika blocken är därför viktigt. 

Studentgruppen: 
Hanna berättar att studenterna i stor utsträckning har tänkt likadant, det finns dock lite 
blandade åsikter om huruvida detta införande av mer programmering verkligen är något 
önskvärt, då W redan kan tyckas vara ett ganska splittrat program och detta skulle kunna bidra 
till det. Angående kurser som skulle kunna tas bort helt och hållet håller studenterna med om 
att det är Mek Il som är mest relevant i den frågan. Som lärarna var även studenterna inne på 
spåret att man kanske skulle kunna byta ut programmeringen i Bervet-kurserna från 
MA TLAB till t.ex. Python. Studenterna anser även att det kanske skulle kunna gå att lägga 
ihop några fysikkurser (som kurser i mekanik och elektromagnetism) till en större fysikkurs, 
och att man på detta sätt skulle kunna spara ihop några hp som skulle kunna användas till 
programmering eller maskininlärning. 

Roger frågar Kristina vad industriperspektivet på frågan är. Hon berättar att de nyligen har 
skapat en arbetsgrupp som just är inriktad på digitalisering, så det är verkligen något som 
ligger i tiden. Inom många områden, som t.ex. väderprognoser kan kunskap om digitalisering 
användas, så en koppling finns absolut, även i hennes smala bransch. Hon påpekar att många 
W-alumnerna kanske inte kommer jobba med att samla in den faktiska datan, men det är stor 
chans att man kommer jobba med någon som gör det och att man kanske ska hjälpa dem på 
något sätt. Kunskap om maskininlärning och programmering kommer då fungera bra som en 
brygga mellan annan kunskap, så man kan förstå lite av vad alla säger och jobbar med. 

Christer frågar hur mycket av MA TLAB programmeringen kommer tillbaka i senare kurser? 
Studenterna berättar att det återkommer i en hel del andra kurser, och att man därmed bygger 
en trygghet med programmet. Sådant som görs är modellering, beräkningar och grafer, och 
inte så mycket egentlig programmering. 

I framtiden behövs en diskussion med institutionerna som är berörda för att se vilka 
möjligheter som finns. Stephan berättar att ES ska få en ny kurs "scriptprogrammering I", 
som skulle kunna användas som jämförelse. 

Diskussion fortsätter på nästa möte. Stephans presentation kan hittas på MP. 

§ 6 Kursplaner 

a. Förändringar i kursplaner att tillstyrka: Mekanik Il, Mekanik baskurs, Linjär 
algebra Il, Beräkningsvetenskap I, Beräkningsvetenskap Il, 
Beräkningsvetenskap 111 
Dessa kurser är inte programspecifika och kan därför inte beslutas om, programrådet 
kan dock välja att tillstyrka förslagna ändringar eller ej. 
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Mekanik Il: två kursmål har strukits (elastiska material och mekaniska vågor) vilket 
leder till färre saker att examinera. Under innehåll har det lagts till en punkt om 
begränsningar hos stelkroppsapproximationer och en del angående mekaniska vågor 
har strukits. Programrådet tillstyrker ändringen. 

Mekanik baskurs: Några punkter i innehållet har strukits, bland annat den speciella 
relativitetsteorin. Programrådet tillstyrker ändringen. 

Linjär Algebra Il: under innehåll har tröghetssatsen strykts. Wolfgang förklarar att 
detta är då satsen bara är matematisk kuriosa som inte används. Under examination 
har delen om inlämningsuppgifter strykts för att ge frihet åt den ansvarige läraren när 
det gäller sådant som ger bonuspoäng till tentan. Programrådet tillstyrker ändringen. 

Beräkningsvetenskap I: Lösning av workoutuppgifter har lagts till under examination. 
Ordet workout ogillas då det inte är helt klart vad som menas och orsakar förvirring 
för de som inte läser kursen. Programrådet föreslår att bara "uppgifter" ska användas 
istället. 

Beräkningsvetenskap Il: samma kommentar som för Beräkningsvetenskap I. 

Beräkningsvetenskap 111: tillägg har gjorts under innehåll och delen angående 
potensmetoder för egenvärdesproblem ska tas bort (trots att det inte syns i 
dokumentet). Lektionsuppgifter läggs till under examination. Programrådet tillstyrker 
ändringen. 

b. Förändringar i kursplaner att besluta om: Analytisk miljökemi, Luftmiljö och 
tillämpad meteorologi, Fördjupning i meteorologi och klimat, Introduktion till 
miljö- och vattenteknik, Akvatisk miljöanalys, Ledningsnät och 
dricksvatten beredning. 

Dessa kurser programkurser ("unika" för programmet) och kan därför beslutas om. 

Analytisk miljökemi: under övriga föreskrifter har det lagts till att kursen inte kan 
tillgodoräknas tillsammans med Analytisk kemi I (en liknande kurs), alltså ej ta med 
de båda i examen. Programrådet godkänner ändringen. 

Luftmiljö och tillämpad meterologi: för denna kurs är det hela kursplanen som ska 
godkännas. Kortfattat gäller det ett namnbyte och två väldigt liknande kurser som lagts 
ihop från W och meterologimastern. Christer noterar att det bara är 10 hp som nämns i 
avsnittet om examinationer, trots att det är en 15 hp kurs. Antagligen är det 5 hp 
laboration eller dylikt som saknas. Detta ska redas ut av Roger och Susanne. 
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Kursplanen godkänns med kommande ändringen av examinations-delen. 

Fördjupning i meterologi och klimat: det är mål- och innehållsdelama som ska 
godkännas. Christer påpekar att mål-delen ser repetitiv ut, och att "redogöra" är ett 
aningen konstigt ord att använda för en avancerad kurs (speciellt då det bara är det 
som används). Det borde kunna skrivas.om så det ser lite snyggare ut, t.ex. genom att 
byta ut "redogöra" mot något kvantitativt i de områden där det utförs beräkningar. 
Susanne påpekar också att det kanske borde stå något om att kursen inte ska 
tillgodoräknas ihop med en motsvarande kurs ("klimat"). Programrådet godkänner 
kursplanen med de ändringar som diskuterats. Susanne och Roger får ansvar att se till 
att ändringarna genomförs. 

Introduktion till miljö och vattenteknik: kursplanen har fått tillägg under innehåll 
angående Excel, lika villkor (vilket var ett krav från fakulteten) och etik. 
Kursmomenten om lika villkor och etik kommer vara diskussioner och seminarium, 
men inget betygsgrundande. Programrådet godkänner kursplanen. 

Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik: I denna kursplan har innehållet utökats 
för att öka synlighet av kursens koppling till Elektromagnetism I. Programrådet 
godkänner kursplanen. 

Akvatisk miljöanalys: det som har ändrats är bara språkliga skrivfel, tryckfel, osv. 
Programrådet godkänner kursplanen. 

Ledningsnät dricksvattenberedning: I denna kursplan har examinationsupplägget 
ändrats från att ha två examinerande prov till att ha ett större prov i slutet. Tanken med 
det föregående formatet var att öka inlärning genom att ha två mindre provtillfällen, 
men det resulterade i ökad stress för studenterna. Därför kommer det nu istället vara 
en större tentamen i slutet av kursen, och en frivillig dugga i början. Programrådet 
godkänner kursplanen. 

§ 7 Genomgång av kursvärderingar 

Akvatisk miljöanalys, JTV021, 5 hp 

Svarsfrekvensen på kursvärderingen var 82%, och 100 % godkändes på kursen (antagligen då 
det fanns två betygsgrundande moment: man hade möjlighet att komplettera sådant som inte 
gick bra på tentamen med sin rapp011. Detta uppskattades av studenter). 

Det var en stor spridning på hur nöjda studenterna var med kursen, men medelvärde hamnade 
på 3,3 (median: 4). Detta beror antagligen på att studenterna uppfattade övningarna (som 
utgjorde stora delar av kursen) väldigt olika svåra. 
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Positivt med kursen var att studenterna upplevde att den hade en relevant yrkeslivsanknytning 
och att den gav inblick i aktuell forskning (vilket är ovanligt i tidigare delen av programmet). 
De tyckte kursen var lärorik och uppskattade lärarens engagemang, de studiebesök som 
gjordes och den möjlighet som fanns att delta aktivt under kursen. 

Svaga sidor med kursen var att instruktionerna till övningarna var bristfälliga och att det fanns 
för lite hjälp att tillgå under GIS-övningen. Många studenter saknade också grundläggande 
Excel-kunskaper, vilket gjorde många övningar mycket svårare. Antalet frågor som skulle 
förberedas inför seminarierna ansågs också vara för många. 

Kursansvarig anser att kursen gick mycket bättre detta året än förra och anser att det största 
förbättringsområdet är att göra instruktionerna till övningarna bättre, och speciellt att anpassa 
dem till faktumet att det saknas Excel-kunskaper. Kursansvarig vill även minska antalet olika 
filer och samla dem på ett ställe. 

Kursvärdering Industriell projektledning 

Kursutvärderingen besvarades av 40 % av studenterna (89 stycken), av dessa var 6 % W-are. 
Majoriteten av studenterna gav kursen som helhet en 3:a eller 4:a och de flesta tycker att 
arbetsinsatsen har varit lagom, det finns dock de som tycker den har varit för hög. Angående 
förkunskaper tycker de flesta att de har varit ok, men skulle gärna ha haft lite mer. 

Det verkar generellt som att studenterna uppfattade kursen som ganska oklar, framförallt i vad 
de förväntades lägga tid på. Detta märktes tydligt under projektarbetena där olika gruppers 
arbeten varierade mycket i kvalite och nerlagd tid. Utöver detta ansågs kursens 
kommunikation vara bristande och det uppstod praktiska missförstånd, man fick olika svar 
beroende på vem man frågade. Några ansåg också att lärarna inte fanns till stöd under 
uppgifterna och att kraven var för vaga. Angående föreläsningarna ansåg några att många av 
dem inte var särskilt förbereda. 

Tentan ansågs rimlig i innehåll även om vissa tyckte att det var oklart exakt hur djupt man 
skulle förklara vaije fråga. Kärnan i projekten hyllas men det finns förslag på att istället ha 
workshops som uppfyller samma syfte. 

Ett konkret förslag är att ha specifika lektioner där man kan ta respons på projekten. En annan 
åtgärd är att försöka förtydliga instruktionerna till projekten så att alla grupper lägger ner 
ungefär lika mycket tid. 

Kommentarer: detta är en kurs på grundnivå vilket inte riktigt passar in då den läses i ett 
block. Just att den är på grundnivå är något som inte uppskattas då Miljömanagement-blocket 
har två kurser på grundnivå lär dess struktur antagligen tänkas om. 

§ 8 Information 

a. Programrådets enkät om W-studenthälsa 
Sammanställning av enkäten finns på MP så att den kan läsas i lugn och ro. Förutom 
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själva enkäten finns det en inledning med bland annat en sammanfattning av de olika 
resultat och en punkt om åtgärder. 

b. P As kvalitets- och verksamhetsrapport 
Roger berättar om den verksamhetsrapport som han ska skrivas snarast och undrar 
om någon kan tänka sig läsa igenom den innan den skickas in. Stephan säger att han 
och Anders kan göra det. 

Rapportens övergripande disposition gås igenom. Rapporten innehåller bland annat 
statistik över antal studenter, sökande och examinerade. Förändringar i programmet, 
programmets utbyte med utomstående, och svagheter och styrkor är andra punkter, 
där det sistnämna diskuterades. 

Stephan berättar att de har haft problem med att räkna ut genomströmning på ES, 
vilket är information de gärna vill ha så att de kan jämföra med tidigare år. Susanne 
berättar att förhoppningsvis kommer ske förbättringar. 

Material hittas på MP. 

c. Utvärdering av mottagningsenkäten 
Det är en utvärdering, sammanställt av UTN, som handlar om vad studenterna tycker 
om mottagningen. Enkätsammanställningen hittas på MP. 

d. Nybörjarenkäten 2018 
En enkät som utgått till alla nya studenter inom teknik och naturvetenskap. Här 
presenteras statistik angående studenters ålder, kön och härkomst i landet. Det 
framgår tydligt att de flesta studenter kommer från Uppsala och Stockholms län, och 
Stephan påpekar att det därför är i dessa områden man borde satsa på marknadsföring 
(med gymnasiebesök och dylikt). Statistiken visar att många studenter påverkas av 
arbetsmarknaden i sitt val av utbildning, men att intresse också spelar roll. Många 
studenter verkar få sin information om utbildningen från familj och vänner. Det 
studenter anser sig vara minst förberedda på i sina studier är studieteknik. 

Material hittas på MP. 

e. Betygsskalor enligt rektors beslut 
Det har tagits ett nytt rektorsbeslut om vilka betygsskalor som kan användas på UU. 
De som presenteras i dokumentet (se MP) är de som kan förekomma på 
universitetet. De olika fakulteten får välja vilket system de vill använda, en 
arbetsgrupp har tillsatts för att utreda detta, men det lutar mot att samma 
betygsystem kommer behållas (U/3/4/5). 
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f. Riktlinjer för kursvärderingar under utveckling 
vilka rutiner som ska finnas. 
Ett arbete för riktlinjer angående rutiner kring kursvärderingar har påbörjats. 

§ 9 övriga frågor 

Terminsblocksmöte med studenter 
Ett möte där studenter kan få information om terminsblocken ska ordnas den 11 mars, och det 
ska fungera med 3 :ornas schema. Iden är att minst en student från varje block ska berätta lite 
om det block de läser, samt att en blockansvaring lärare också kommer vara där och 
presentera blocket. Alla studenter kan gå på mötet, men det är riktat åt treorna. 

Kursvärderingar på SLU 
Joel berättar att studenter under sektionsrådet har berättat att de inte har haft möjlighet att 
kursutvärdera i kursen "Avfallshantering", detta då de inte fick information om när 
värderingen öppnades respektive stängde. Det framgår att det finns ett problem med systemet 
och att mail därför inte når ut. Möjligen kan ha att göra med att mailen skickas till SLU
mailadresserna, vilket studenter kanske inte tittar på. Så påminnelser kan ha gått ut, men inte 
till rätt mail. 

Anders berättar att det finns ett nytt system på SLU där kursvärderingarna har standardtider 
då de öppnas och stängs, oavsett vad kursansvarig gör. Problemet kan ha med detta nya 
system att göra. 

Roger säger att han kan ordna en kursvärdering via studentportalen. 

Att nå ut till studenter är ett större problem på hela universitetet, detta då de mailadresser som 
fås tillgång till är de studenterna har registrerade på Ladok, och kanske inte alltid är de 
adresser som används mest. Studenter borde uppmuntras att ändra sina mailadresser i Ladok 
till de mailadresser de faktisk använder. 

Feedback angående dokument "hjälpdokument ny kursansvarig" 
Stephan frågar om hjälp med ett dokument som håller på att sättas ihop nu. Dokumentet är 
tänkt som en guide för nya kursansvariga så att klassiska misstag kan undvikas. Han berättar 
att det är punkt fyra som är mest relevant, och att folk gärna får komma med återkoppling om 
de hittar något som kan läggas till, förbättras eller tas bort. 

Lärarmöte 
Roger berättar om ett lärarmöte till vilket programrådet också är inbjudet. Det som ska 
behandlas är lärarkompetens, forskningsanknytning, förberedande för framtida arbetsliv, 
digitalisering mm. Planen är att det ska bli en workshop någon gång i maj. 
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§ 10 Nästa möte 

Nästa möte är planerat till 24:e april 2019 

§ 11 Mötets avslutande 

Roger Herbert avslutar mötet 

Hanna Pierrau 

Sekreterare 

0r /1,b 7) % 1 k~ 
Roger Herbert Joel Andersson 

Programansvarig Juste rare 
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