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Dagordning 
Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i 
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27 januari 2020 kl. 13.15-15.30 
Lokal, Rosettarummet, Ångström 

Närvarande: Petra Pertoft, Martin Huss, Magnus Åström, Joakim 
Widen (från §6), Saga Järvinen Strand, Tor Broström (på distans), 
Emma Kristensen (från §6), Lars Ericsson (från §6), Martin 
Holmberg, Emelie Isaksson 

§ 1. Välkomna 

§2.a Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Sekreterare: Martin Holmberg, Justerare: Martin Huss 

b. Fastställande av dagordning 
Övriga frågor avhandlas under §4 Information 
Verksamhetsberättelse som §4b 

§3. Föregående mötesprotokoll 
Magnus gick igenom föregående protokoll, vilket lades till 
handlingarna. 

§4a Information 
Institution för teknikvetenskaper har upphört och delats upp i tre nya 
institutioner: institutionen för materialvetenskap, institutionen för 
elektroteknik samt institutionen för samhällsbyggnad och teknik~ 

§4b Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen mejl as ti Il programrådet. Synpunkter mejl as 
ti Il Petra före 5/2. 

§5. Kursutvärderingar 
Pl Kursutvärderingarna gicks igenom och diskuterades. 

§6. Förändrade kursplaner 
Förslag på nya kursplaner samt förslag på revideringar av befintliga 
kursplaner fanns. 

a) Nya kursplaner 
ITMl 17 Energiflöden och material i den byggda miljön 
ITG263 Miljöledning 

Beslut: 
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• att efter smärre redaktionella ändringar samt tillägg av 
"handledning av projektarbete" under rubriken "Undervisning" 
tillstyrka kursplanen för ITMI 17. 

• att tillstyrka kursplanen för ITG263 enligt förslag . 

b) Revidering av befintliga kurser. 
Något uppdaterade versioner av kursplanerna presenterades på 
mötet. 

ITE445 Byggstyrning och entreprenadjuridik 
ITE44l Projekt I: Projektering av småhus 
I TE444 Projekt 2: Detaljprojektering av småhus 
1TE439 Introduktion till byggteknik 
ITE687 lngenjörsetik 

Beslut: 
• att fastställa ITE445 enligt förslag. 
• att för ITE441 stryka näst sista målet samt sista meningen 

under innehåll. De sista fyra böckerna på listan ska ha rubriken 
"Referens! i tteratur" . Därefter faststäl Ides kursplanen efter 
redaktionella ändringar. 

• att för ITE444 stryka "värme och" under mål, under innehåll 
justera till text till "ventilation, uppvärmning, vatten- och 
elinstallationer", under undervisning till "av projektarbete i 
grupp." samt under examination till "skriftliga och muntliga 
redovisningar av projektuppgift." och därefter fastställa 
kursplanen. 

• att för ITE439 i innehållet ändra "Etiska förhållningssätt ." till 
"Introduktion till etiska förhållningssätt." samt ta bort de två 
sista böckerna i kurslitteraturen och därefter fastställa 
kursplanen. 

• att efter redaktionella ändringar tillstyrka kursplanen för 
1TE687 . 

§7. Övrigt 
• Fortsatt arbete med återkoppling utvärdering, rapport 

utvärdering. Petra rapporterade. Synpunkter kan lämnas till 
Petra . 

• Lärare på miljöutbildning inför kursplaneändringar 
• Martin Huss rapporterade om utvecklingen i byggbranschen. 

Nästa möte i Visby med diskussion inriktningar studieplan: 6-7 maj . 

§8. Mötet avslutades 
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