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MÖTESPROTOKOLL 

Programråd för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet -
förbättring 

Tid: 
Plats: 

Onsdagen den 4 september 2019 kl. Tid: 15 .00-17 .00 
Campus Gotland A22 (alt videolänk) 

Närvarande 
Mia Ljungblom, programansvarig 
Sofie Näslund, adjungerad student, åk 2 
Birgitta Löfholm, student, åk 3 
Sandra Magnusson, adjungerad student, åk 3 
Daniel Eklind, adjungerad student, åk 3 
My Lexe, arbetsmiljöchef Cementa 
Sara Utas Vestling, studievägledare 
Sara Wemnell, yrkeslivsrepresentant 
Katarina Werner Hallgren, studieadministratör 
Lars Eriksson, studierektor för Teknikvetenskaper 
Mattias Cöster Lära1Tepresentant 
Emma Kristensen, utbildningsledare 
Annika Skoglund, lärruTepresentant 

§24 Mötets öppnande 
Programansvarig förklarar mötet öppnat. 

§25 Val av sekreterare och justeringsperson 
Mötet väljer Sofie Näslund som sekreterare och Birgitta Löfholm 
som justerare av protokoll. 

§26 Godkännande av dagordningen 
Samtliga deltagare godkänner dagordningen. 

§27 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte (8/5-19) gicks igenom. 
Programrådsansvarig ger info1mation om att det finns flera 
studenter som hittar programmet. Det handlar inte om att 
programmet inte syns, ö-läget är problemet. 

§28 Revidering kursplaner (inför VT20) 
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Kursplanen för Hållbar utveckling, CSR och Livscykelanalys samt 
Verksamhetssystem och ledning. Programansvarig delegeras med 
kursansvarig besluta om föreslagna ändringar. 

Kursplanen Förstudie för examensarbete ändras och fastställs . 

§29 Kvalitetsdiskussion; studenternas kommentarer 
Årskurs 3: Agila metoder kommer som en upprepning. 
Årskurs 2: Sen rättning Hållbar utveckling, CSR och 
Livscykelanalys. 

§30 Terminstart - uppdatering av läge 
Antal studenter på programmet: 
1 0-11 årskurs 1 
12 aktiva årskurs 2 
21 aktiva årskurs 3 

Diskuterar om matematik 3 är nödvändig för programmet, med 
syfte att få fler sökande. Lösningar för att få fler studenter 
diskuteras och kan vara att anpassa programmets struktur med andra 
program eller att ändra till ett engelsktalande program. 
Programrådsansvarig ska fundera över alternativen. 
Vidare diskuteras alternativ till Mastersprogram för programmets 
studenter - Programansvarig och studievägledare gör förslag inför 
nästa möte. 

§31 Övriga frågor 
a) Vem har ansvar över Instagram? Svar: Mia och studenter. 
b) Vilka är studierepresentanter? Svar: Sandra Magnusson ser över 
och återkommer med information om vilka som är invalda 
studentrepresentanter. 

§32 Nästa datum 
Nästa mötesdatum: 24 oktober kl: 10.00-12.00. 

§33 Mötets avslutande 
Programansvarig förklarar mötet som avslutat. 

Sekreterare 

Sofie Näslund 

J~~ 
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Justeras 

Birgitta Löfholrn 

Ordförande 

Mia Ljungblorn 
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