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Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i 
byggteknik 
12 februari 2019, kl. 10:00-12:00, Fakultetsrummet, Ångström 

Närvarande: 
Petra Pertoft, programansvarig 
Magnus Åberg, lärarrepresentant 
David Sundberg, studentsuppleant åk 1, studierådsordförande 
Erica Persson, studentrepresentant åk 2 
Caroline Dahlbom, adjungerande student åk 1 
Lars Ericsson, adjungerad ämneskoordinator, institutionen för 
teknikvetenskaper 
Joakim Widen, adjungerad professor i byggteknik, institutionen för 
teknikvetenskaper 
Martin Holmberg, adjungerad studievägledare 
Susanne Paul, utbildningsledare 

§1. Välkomna 
Presentationsrunda och genomgång av arbetsordningen 

§2a. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Susanne Paul valdes till sekreterare och Magnus Åberg valdes att 
jämte ordförande justera protokollet. 

b. Fastställelse av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg om uppdelning av punkt 7 i a) 
nya kursplaner och b) befintliga kursplaner. 

§3. Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokoll från föregående möte (20181024) gicks igenom och 
lades till handlingarna. 

§4. Information 
Information. 

Programrådet har genom per capsulam den 5 november beslutat att 
tillstyrka förslag på programspecifika delar av examenskraven. 

§5. Utbildningsutvärdering 
Programansvarig redogjorde för behovet av en arbetsgrupp som 
arbetar med implementering av förslagna åtgärder i kommande 
utvärderingsrapport. 

1 



UPPSALA 
UNIVERSITET 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 2019-02-12 

TEKNAT 2018/114 

Beslut: 
- att delegera till programansvariga att utse en arbetsgrupp 

bestående av programansvarig (sammankallande), 
studievägledare, lärare och studenter med uppdrag att arbeta 
med implementering av förslagna åtgärder i kommande 
utvärderingsrapporten. 

§6. Kursvärderingar 
Förelåg följande kursvärderingar för period 1. 
1MA008 Algebra och vektorgeometri 
1 TE43 l Byggnadsfysik 
1 TE402 Betongbyggnad II 
1 TE440 Byggnadsprojektering med ritteknik 
1 TE436 Entreprenadjuridik i byggprocessen 
1 TE743 Industriell ekonomi 
1 TE439 Introduktion till byggteknik 

Programrådet noterade att studenterna upplever hög arbetsbelastning 
under kursen 1 TE402 Betongbyggnad II. 

§7a. Nya kursplaner 
Förelåg förslag nya kursplaner. 
IF A430 Strömnings- och värmelära (smärre ändring) 
1GV185 Geoteknik 
1MA278 Funktionslära för ingenjörer 
5KV779 Förvaltning och underhåll av byggnader 

Beslut: 
- att tillstyrka förslag på kursplaner för 1FA430 och 1GV185 

enligt förslag med smärre redaktionella ändringar. 
- att tillstyrka förslag på kursplan för 1MA278 enligt förslag. 
- att delegera till programansvarig och Tor Broström att 

tillstyrka förslag på kursplan för 5KV779. 

§7b. Befintliga kursplaner 
Före låg förslag på ändringar i befintliga kursplaner 
1 TD393 Beräkningsvetenskap I 
1 TE743 Industriell ekonomi 
1 TE439 Introduktion till byggteknik 
1 TE431 Byggnadsfysik 
1 TE441 Projekt 1: Detaljprojektering av småhus 
1 TE444 Projekt 2: Detaljprojektering av småhus 

Beslut: 
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- att tillstyrka förslag på reviderade kursplaner för 1 TD393 och 
1 TE743 enligt förslag med smärre redaktionella ändringar. 
att fastställa förslag på reviderade kursplaner för 1 TE439 och 
1 TE441 enligt förslag med smäne redaktionella ändringar. 
att fastställa förslag på reviderad kursplan för 1TE431 enligt 
förslag med omformuleringar av ett mål. 
att fastställa förslag på reviderad kursplan för 1 TE444 enligt 
förslag med omformuleringar av flera mål och ändringar på 
innehåll. 

§8. Verksamhetsberättelse 
Programansvarig välkomnar synpunkter på rapp01ien per mejl. 

§9. Studenterna har ordet 
Studenterna föreslog att programrådet utökas med ytterligare en 
yrkesli vsrepresentant. 

§10. Övrigt 
Inget övrigt. 

§11. Nästa möte 
Programansvarig återkommer med förslag på datum för nästa möte i 
Visby. 

Vid protokollet 

~LR 
Susanne Paul 

Justeras 

~ erg Petra Pertoft 
Ordförande 
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