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§ 1 Mötets öppnande 

Programansvarig 
Programstudierektor vid SLU 
Institutionen för Kemi 
Institutionen för Informationsteknologi 
Studierådsordförande W2 
Studentrepresentant W 4 
Studentrepresentant (suppleant), W3 

W-Ordförande, Wl 
Sekreterare, W2 
Studievägledare 

Mötet öppnades av Roger Herbert 

§ 2 Val av justeringsperson 

Stephan väljs till justerare 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Under förra mötet berättade Stephan om en ide angående profilering mot digitalisering med 
fokus på programmering och maskininlärning. Utöver det fanns ett antal beslutspunkter där 
några kursplansändringar skulle tillstyrkas och andra, programspecifika, skulle beslutas om. 
Med några mindre modifikationer tillstyrktes eller godkändes alla. Till sist togs några 
kursvärderingar och ett antal informationspunkter upp. 

Programrådet godkänner föregående mötesprotokoll. 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs efter tillägg under § 5 Information och § 9 Kursvärderingar. 
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§ 5 Information 

a. Studentbarometern 
Detta är en enkät som gäller just W-studenter, Roger har valt ut ett antal intressanta 
punkter som tittas närmare på. Punkt 8.b visade att svaren på enkäten var ganska 
jämt fördelade över alla år och att ca en tredjedel till en fjärdedel av alla studenter 
svarade. Punkt 13 visade att de allra flesta är ganska eller väldigt nöjda med 
programmet. Vidare visade punkt 15 att svårighetsgraden och kravet på 
ansvarstagande på programmet anses lagom, medan arbetsbelastningen uppfattades 
som för hög (alldeles för hög en!. 23 %). Punkt 18 handlade om vad programmet 
borde ha mer eller mindre av; studenterna ansåg att man kunde minska ner på antalet 
laborationer och öka antalet seminarium och diskussioner, användandet av digitala 
verktyg (t.ex. klickers), studentaktiverande undervisning (som att lösa case), 
exkursioner och praktik. Praktik är dock svårt att tolka då det är oklart om 
studenterna förstått det som mer praktiska moment i kurserna, eller att ha praktik på 
ett företag. Att ordna praktik på företag skulle vara svå1t då det är så mycket 
teoretisk undervisning i programmet. Punk 21 handlade om vilka förmågor 
studenterna tycket att studierna hade hjälp dem utveckla, de som folk inte tyckte de 
utvecklat var förmågan att förklara det man lärt sig för andra, framföra muntligt på 
engelska samt att göra etiska bedömningar. Det sistnämnda är ett utbildningsmål 
som måste uppfyllas, för att förbättra detta område ska moment läggas till i 
introkursen. Från punkt 35 kunde det läsas att ca 50 % av studenterna upplever stress 
i sina studier, och att ca 30 % känner att de sätter press på sig själva. Utöver det mår 
ca 25 % psykisk dåligt på grund av sin studiesituation. De flesta vet var de ska vända 
sig om de mår dåligt. Enkäten kan hittas på MP. 

b. Programenkäten 
Denna enkät visar ungefär samma sak som studentbarometern, dock svarade något 
flera studenter på den (76 % av de 200 som bjudits in). Enkäten kan hittas på MP: 

c. Antagningsstatistik 
Sara berättar att den 15 :e April var sista ansökningsdagen för universitetsstudier och 
att resultaten nu går att se. Antalet som sökt W i första hand har sjunkit lite, 69 
stycken sökte jämfört med förra året då det var 75. Totalt sätt har söket också sjunkit 
(495 stjämfö1t med 552 förra året). Totalt sett inom tek-nat har söket ökat, mest för 
program som IT och STS. 

§ 6 Fördjupningskurs i miljörätt med placering i miljömanagement-blocket 
Roger berättar att han är blockansvarig för Miljömanagement-blocket och att blocket som det 
ser ut nu har lite problem då 10 hp är på grundnivå. Detta gör att studenterna måste se till att 
läsa tillräckligt många avancerade poäng under sin fria termin. 

Kursen Industriell projektledning har under många år fått dålig kritik, även kursen 
Marknadsföring för ingenjörer har varit lite problematisk (dessa är även de kurser som är på 
grundnivå) . I projektet man har senare under blocket har båda dessa kurser varit svåra att 
använda, dock har kunskaper från miljörätten kommit till användning. På grund av bland 
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annat detta har en fördjupning i ämnet miljörätt önskats av studenter (det finns en 15 hp kurs i 
miljörätt på våren, få kan dock läsa den då det krockar med block). 

Roger har nu varit i kontakt med juridiska institutionen om en fördjupningskurs som skulle 
ersätta en av blockets 5 hp kurser. Roger har haft ett möte med Henrik Josefsson där det 
framgått att de Guridiska institutionen) är intresserade av att hålla en fördjupningskurs i 
miljörätt. Fokuset i kursen skulle ligga på vatten och klimatfrågor, och förkunskapskravet 
skulle vara miljörättskursen. Tanken är att alla ska kunna läsa kursen, även de som inte läser 
blocket. En fråga som kvarstår är om det ska vara en 5 eller 10 hp kurs, båda skulle fungera 
för juridiska institutionen. 

Roger har även frågat studenter som läst blocket om vad de tycker om detta förslag. Alla 
studenter verkar vara positivt inställda till att projektlednings- eller marknadsföringskursen 
byts ut mot miljörätt då dessa kurser är de som anses ge minst av kurserna i blocket. En 
student framför även ett eget förslag på en kurs med fokus på hållbarutveckling inom företag. 
Stephan berättar om en likande kurs de håller på att utveckla på SLU där alla inblandade 
paiter (b.la. länsstyrelsen, Hagainitiativet och Fmtum) är mycket positivt inställda. En kurs 
som detta verkar dock i nuläget inte som någonting som kommer kunna få plats i 
miljömanagementblocket. Studenternas fullständiga åsikter och svar kan hittas på MP. 

Frågan angående en fördjupningskurs i miljörätt togs även upp på studierådet, där var 
inställningen också väldigt positiv till iden. 

Alexi berättar att han har tänkt läsa miljömanagement-blocket och att han, på 
rekommendation av andra W:are, kommer välja att inte läsa kursen i Industriell 
projektledning. Han är också intresserad av den föreslagna miljörättskursen. 

En stor fråga som kvarstår är som sagt huruvida kursen ska vara 5 eller 10 hp. Om det blir 10 
hp finns inte plats för något annat, men 5 hp skulle kunna kännas som lite lite för en 
fördjupningskurs. Utöver det är det en timing-fråga; då det är två 5 hp kurser som kommer tas 
bott kan det vara svårt att ersätta det med en 10 hp-kurs, då studenterna inte kan läsa mer än 
100 % under en period (då de andra kurserna "ligger där de ligger"). Diskussionen med 
juridiska institutionen ska fo1tsätta. 

Stephan tycket inte det är bra att ta bott projektlednings-kursen helt och hållet, då man i detta 
fall endast kommer ha projekterfarenhet från kandidatarbetet och andra projekt från diverse 
kurser, och dessa saknar ledaraspekten i projektledning. Stephan är positivt inställd till en kurs 
med fokus på hållbarhet och mer praktiska tillämpningar av det. 

§ 7 Programförslag till W-workshop på Eklundshof 
Denna workshop kommer anordnas den 9:e maj. Utöver de som är med i PR så är Dan 
Berggren Kleja inbjuden, då han är ansvarig för markmiljö-blocket och inte hade möjlighet att 
närvara under den förra workshopen. Därför kommer även lite fokus läggas på att diskutera 
progression och dylikt inom markmiljö-blocket. 
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Varje år finns ett utvecklingsfokus för programmet, under denna workshop ska fyra punkter 
utvärderas; lärarkompetens, studenternas lärande, forskningsanknytning och samhällets 
behov. Roger frågar vilka områden studenterna skulle tycka vara intressanta att diskutera. 
Svaren är spridda, men generellt anses lärarkompetens vara mest intressant. Även 
forskningsanknytning och samhällets behov tas upp som intressepunkter. Punkten om 
studenternas lärande anses kunna gå in under lärarkompetens. 

Stephan föreslår att några punkter från studentenkäten ska användas som underlag för 
diskussionen. Han föreslår även att implementering av förbättringar på de olika punkterna 
borde diskuteras. Det kommer upp att det saknas lärarmöte på W, vilket skulle kunna vara ett 
sätt att implementera några av punkterna. 

Ett preliminätt program för workshopen kan hittas på MP. 

§ 8 Diskussion om en ökad fokus på programmering och digitalisering i programmet 

Roger berättar att tanken med att ha en ökad fokus på programmering och digitalisering är att 
det ligger rätt i tiden och kommer behövas i arbetslivet (för hantering av stora datamängder 
osv) . Under förra PR-mötet diskuterades detta ganska ingående (se föregående 
mötesprotokoll). 

För att få plats med programmering i W-programmet skulle några kurser kunna tas bott, eller 
så skulle redan existerande kurser göras om så de har med de önskade momenten. Roger har 
haft ett möte med Aletta Nylen, utbildningsprefekt på IT-institutionen, angående nuvarande 
kurser och vad som skulle kunna erbjudas i framtiden. Hennes förslag är att lägga till 1 hp 
programmering i introkursen, hon tycker förövrigt att Bervet I är en bra kurs som den är 
(utöver att man kan byta programmeringsspråk från matlab till python) men att Bet-vet II inte 
ger lika mycket som kurs. Därför föreslår hon att man skulle kunna få möjlighet att välja 
mellan Bet-vet II och en programmeringskurs. Det är sedan viktigt att i senare kurser och i 
blocken se till att den programmering som man lär sig tillämpas. 

Christer berättar att Matlab har bötjat fasas ut i förmån för Python. En doktorand har fått börja 
skriva om Matlab-program som används, och allt nytt som utvecklas kommer göras i Python. 

Tre alternativ har uppkommit; antingen förändras inget, eller så finns en valmöjlighet mellan 
Bet-vet II och en programmeringskurs. Det sista alternativet är att Bervet II byts ut mot 
programmeringskursen helt och hållet. Bervet II är dock förkunskapskrav till Hans kurs 
Tillämpad systemanalys. Han berättar att man i Bervet får bakgrundskunskaper om 
differentialekvationer, dessa kanske inte är helt och hållet nödvändiga, men kan vara bra att 
ha. Han säger också att det verkar möjligt att byta programmeringen i kursen till Python. 

§ 9 Genomgång av kursvärderingar 

Transform metoder 

Svarsfrekvensen var 46 %, okänt hur många som var W :are. Examinationsutfallet var bra, 
80 % blev godkända. 
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Överlag var studenterna väldigt nöjda med kursen ( 4,5 av 5) och föreläsarna respektive 
lektionsledarna ( 4, 7 respektive 4,2). De sk. "kyrssproblemen" (inlämningsuppgifterna) ansågs 
bra, vissa studenter hade velat ha mer tid att räkna på lektionerna men detta bör tas upp med 
lektionsledaren separat. Angående projektet, som kräver förkunskaper i Matlab, anses det inte 
särskilt bra. Även kurslitteraturen får mycket ris. 

Starka sidor enl. studenterna: 

Struktur och tydlighet, speciellt kring förväntningar 
Föreläsningarna och föreläsarens engagemang, även "fun fäets" om applicerbarhet 
uppskattades 
Inlämningsuppgifterna 

Svaga sidor enl. studenterna: 

Projektet 
Kommunikation mellan projektansvariga och föreläsare 
Vissa studenter ansåg att föreläsningstempot var för högt 
Kurslitteraturen 

Kursansvarige är i stora drag nöjd med kursen även om det finns rum för förbättringar. 
Kurslitteraturen upplevdes som så pass bristfällig att det var svåit för studenterna att ta igen 
missade föreläsningar, detta löste föreläsaren efter klagomål genom att ladda upp sina 
föreläsningsanteckningar på p01talen, ett förslag är att göra detta tills att ett nytt 
transformkompendium har tagits fram så att studenterna slipper tjata varje gång kursen går. 

Angående projektet föreslår kursansvarige att låta de projektansvariga komma och presentera 
projektet under en föreläsning, även att se över möjligheterna att ha ett mer "matematiskt" 
projekt för att minimera tid som läggs på att fräscha upp Matlab-kunskaper. Även 
kommunikationen mellan kursansvarige och projektansvariga skall förbättras. 

Ingenjörsgeologi och geoteknik 

Termin: HT2018 
Kurs : 11 TV 445 Ingenjörsgeologi och geoteknik 
Svarsfrekvens: 39 % 

Studenterna tycker att kursen har varit intressant och gett värdefulla kunskaper. Studiebesök 
och exkursioner var uppskattade såväl som engagerade lärare och en bra kursbok. En svaghet 
som lyfts fram är instruktioner och genomförande kring inlämningsuppgifter. Det fanns 
schemalagd tid för lektioner men då lektionsledaren var bortrest var det i praktiken inga 
lektioner. Enligt kursansvarig skedde genomgångar via forum på studentpo1talen men detta 
har inte ägt rum (enligt mig som läst kursen ... ). Exempellösningar på uppgifter efterfrågas i 
större grad. Schemakonflikter har uppstått då en annan blockkurs på SLU förlagt undervisning 
under tentamensvecka på UU. 

Kursansvarig är medveten om problematiken med att inte kursassistent varit närvarande och 
lyfter fram kommunikationsproblem inom kursen men även inom blocket. Vad gäller förslag 
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till förändringar föreslår han att man ska se över kommunikation och information angående 
inlämningsuppgifter och att lektionsledaren ska vara fysiskt på plats. 

Met-Hyd-Mät 

Ungefär 3/4 blev godkända på tentan. 

De flesta var mycket eller ganska nöjda med kursen och tyckte att svårighetsgraden var 
lagom. Exkursionerna och studiebesöket till SMHI var väldigt uppskattat då det gav 
verklighetsanknytning och var relevant för utbildningen. Projektdelen var uppskattat och 
många tyckte att föreläsarna var bra. 

Det som borde utvecklas var att projektarbetet borde ha legat tidigare i kursen och att 
instruktionerna till projektet skulle ha varit tydligare. Även att föreläsarna inte ska dra över på 
tiden och mer skrivande på tavlan i vissa delar då det blev lite inaktivt. Många upplevde också 
att tentan inte representerade kursen utan för mycket fokus låg på fel delar. Även schemat 
borde ses över då det var väldigt mycket vissa veckor. 

Engagemanget för kursen har varit sto1t och skapat intresse för ämnet. Seminariet vi hade var 
lite oklart och det var för ont om tid, men bra ide att ha seminarium! 

Analytisk miljökemi 

Ettorna har haft problem med denna kurs när det gäller laborationerna. Flera veckor efter 
tentan är det fo1tfarande studenter som jobbar med labbrapporter som inte blir godkända, 
vilket gör det mycket jobbigare i de nya kurser som påbö1jats. Anledningen till detta anser 
ettorna vara att de får tillbaka returer på sina rapporter som har nya kommentarer angående 
saker som låtits passera på tidigare returer. Dessutom tar labb lärarna lång tid på sig att rätta 
rapporterna (två veckor), och studenterna har i flera fall fått tillbaka flera returer än vad de 
borde. Utöver det finns det flera olika rapportmallar, och det har varit otydligt vilken som ska 
användas. Om studenterna använde den som kursansvarig hänvisade till fick de inte godkänt. 

Christer ska undersöka varför det finns olika rapportmallar. 

Följande kursvärderingar presenterades inte under programrådet: 

Ledningsnät och dricksvattenberedning 

Av de som gick kursen blev 100 % godkända på båda tentorna, svarsfrekvensen var 60 % på 
mittkursvärderingen och 44 % på slutvärderingen. 

Efter kursens första tillfälle krävde studenterna en mittkursvärdering för att yttra sina tankar, 
där svarade de 2,9 av 5 på frågan om hur nöjda de var med kursen i stort. De största 
problemen upplevdes vara periodens arbetsbelastning och lektionerna där studenternas 
förkunskaper och lärarens förväntningar inte stämde överens. Detta ledde till frustration och 
svårigheter för studenterna att ta till sig materialet. Angående arbetsbelastningen hade 
studenterna schemalagd undervisning 8-17 i princip varje dag, tid till instudering behövs. 
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Starka sidor enl. studenterna: 

Projektarbetet 
Studiebesöket 
Kursen känns relevant för arbetslivet 
Laborationerna 

Svaga sidor enl. studenterna: 

Kursen är för bred och samtidigt för djup i vissa avseenden 
Den första tentan är orimlig 
Litteraturen svår att sålla i 
Fel i facit, framförallt i början av kursen 

Förslag till förbättringar är att låta den första lektionen vara ett rent repetitionstillfälle, att inte 
ha lektion under studiebesöket, att stryka projektet som inlämningsmoment och istället ha det 
som en workshop/rollspel. Ersätta den första obligatoriska tentan med en frivillig dugga så att 
båda momenten examineras på sluttentamina. 

Algebra och geometri 

Svarsfrekvensen var 61 % varav W :are 16%. 7 5% blev godkända i kursen. 

Studenterna var överlag nöjda med kursen (4,2/5). Föreläsarna visade på stort engagemang 
och förklarade på ett sätt som gjorde det lätt att förstå. Att föreläsningsanteckningarna lades 
upp på studentpottalen var till stor hjälp då kurslitteraturens förklaringar till vissa delar i 
kursen uppfattades som bristfälliga. Föreläsningssalen 2247 får stark kritik. 

Starka sidor enligt studenterna: 

• Duktiga och engagerade föreläsare. 
• Föreläsningsanteckningarna som lades upp på studentportalen. 
• De flesta (79%) anser att svårighetsgraden på kursen var lagom. 

Svaga sidor enligt studenterna: 

• Sal 2247 (dålig ventilation, klaustrofobiskt trångt, samt dåligt ljud och ljus). 
• Kurslitteraturen. 
• Vissa upplevde att det ägnades för mycket tid åt det material som är bekant från 

gymnasiet, och för lite tid åt det material som upplevdes som nytt. 
• Några studenter anser att kursens tempo varit lite för högt. 

De Kursansvariga anser att kursen fungerat bra och att svårighetsgraden tycks ha varit 
överkomlig då 75% klarade första tentamen. Angående kurslitteraturens brister så har de 
ingen vetskap om att en lämpligare kurslitteratur ska finnas. De känner till problematiken med 
föreläsningssalen 2247 och hoppas att en mer lämplig föreläsningssal kan användas i 
framtiden. 
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§Övriga frågor 

Studenterna tackades av! 

§ 10 Nästa möte 

Nästa möte är planerat till nästa termin. 

§ 11 Mötets avslutande 

Roger Herbe1t avslutar mötet 

Hanna Pierrau 

Sekreterare 

Elektroniskt 

p _ . I I I -/... undertecknad av 
~ lV--0,-V l Roger Herbert 

Datum: 2019.05.20 
11 :47:27 +02'00' 

Roger Herbe1t 

Programansvarig 
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Stephan 
Kohler
kohler 

Elektroniskt 
undertecknad av 
Stephan Kohler - kohler 
Datum: 2019.05.09 
09:52:52 +02'00' 

Stephan Köhler 

Justerare 


