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Anders Eriksson, biträdande studierektor SLU, Magnus Strandås, utbildningsledäre. 

Dagordning 

1. Välkomna 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Magnus Strandås, Sekreterare 

Stephan l<öhler, Justeringsperson 

4. Protokoll från föregående möte 

Genomgång och återrapportering. 

Genomgången av utbytesverksamheten sköts till nästa programråd. 

5. Meddelanden 

a. Antagningsstatistik urval 2. 

Det ser hyfsat ut men finns anledning att fortsätta jobba med marknadsföring. 
ES har rimliga ingångsbetyg men ligger i nedre delen jämfört med andra 
program. 



b. Nybörjarenkät - ES. 

Ett par slutsatser verkar vara att webben är en vanlig ingång till information om 
programmen samt att nyttan med besöksverksamhet på skolorna behöver 
undersökas vidare. 

c. Systematisering av projekt inom programmet för att underlätta externa 
samarbeten. 

Stephan Köhler presenterade ett initiativ till kartläggning av kurser med 
projektarbeten och att dessa kan publiceras på https://studenthaft.uu.se/. En 
tydlig dokumentation av projektarbeten kan hjälpa oss att synas bättre samt att 
underlätta kontakt mellan studenter och potentiella framtida arbetsgivare. Vi 
kan också använda detta för att profilera oss mot andra program. Manualen för 
användning av sidan ligger på dokument av dagens möte. Bra exempel finns på 
Linköpings universitet. Anders Eriksson förslog att vi skulle arbeta fram ett 
förslag som skulle kunna vara ett gott exempel. Stephan Köhler såg att 
Självständigt arbete kan vara en bra kurs att bötja med och Jonas Fransson 
(kursansvarig) instämde. Henrik Sjöstrand (programansvarig och examinator 
för examensarbetena) ansåg att det också borde går att implementera detta för 
examensarbetena. 

Återrappotiering av detta sker vid programråd i december. 

d. Canvas 

Stephan Köhler presenterade ett förslag om att Canvas ska vara plattformen för 
kommunikation med studenterna, både från UU och SLU. 

Studenterna verkar ha goda erfarenheter av appen . Anders Sandström 
uttryckte vissa farhågor att det blir dubbla kommunikationskanaler. 

Studenterna har möte med UU Canvas och SLU Canvas för att säkerställa att 
det fungerar som det ska och om man kan ge feedback. Marcus Baumann tog 
på sig att undersöka och samordna detta. 

e. Övrigt 

Stephan Köhler och Anders Eriksson har fått förlängt förtroende att jobba med 
ES till och med juni 2022. 

Henrik berättade lite om en kartläggning gjord under lärardagen. Henrik 
presenterade en översikt av utvärdering av kunskapsmatrisen och lyfte vilka 
moment eller undervisningsmoment är underrepresenterade. 

Joakim Oldeen tackade för sig som studeranderepresentant i programrådet då 
han kliver av i och med detta programråd. Ska börja med examensarbete. 

6. Höstens aktiviteter för reklam för ES i gymnasieskolor 

Anders och Stephan har varit ute gjort föredrag på skolorna. Vi borde ha några till. 
Henrik Sjöstrand tog på sig att genomföra en föreläsning. Lundellska skolan och 
Rosendal har genomförts. Katedral, Fyrisskolan är andra möjliga förslag. Även 
Göranssonska skolan i Sandviken som har teknisk inriktning med anknytning till 
Sandvik föreslogs. 

7. Samarbete och möjligen exkursion till PREEM 



oftast ligger utanför ES arbetsfältet. Detta skickas tillbaka till den ansvariga 
läraren . Tas upp på nytt i december. 

h. Fjärrvärme teknik och system (för diskussion) 

Det finns risk för överlapp med kursen Energihandel. Detta måste beaktas. Man 
behöver lyfta in "smarta fjärrvä rmenät". Alexandra Bådenlid ska undersöka lite 
bland sina kontakter om det kan finns förslag på gästföreläsare och eventuella 
möjligheter till laborationer. 

9. Studieplan (diskussion) 

Henrik presenterade de föreslagna ändringarna i studieplan. 

10. Utbildningsplan (diskussion) 

Diskussion fördes om klassiska språk skulle kunna tillgodoräknas inom ramen för 
programmets examenskrav på samma sätt som exempelvis moderna språk. 
Programrådet förordade att så bör vara fallet. 

11. Övriga frågor 

Vid protokollet 

Magnus Strandås 

Justeras 

Dlgitatly slgned by Henrik Sjöstrand 
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Henrik Sjöstrand Stephan Köhler 



Stephan l<öhler lyfte frågan hur vi kan samarbeta med PREEM för att ta vara på deras 
restvärmespill. Ett studiebesök tar mycket tid. Stephan l<öhler kommer att undersöka 
om PREEM kan kommer in i undervisningen på organkemi kursen. 

8. Kursplaner 

a. Bioenergi teknik och system (för tillstyrkan). 

Anders Eriksson - presenterade. 

BESLUT: Programrådet tillstyrkte förslaget med villkoret att Anders fick i 
delegation att tillsammans med kursansvarig utarbeta en kursplan på svenska 
som motsvarade det presenterade innehållet. 

b. Introduktion till energisystem (för tillstyrkan) 

BESLUT: Programrådet tillstyrkte ändringarna med insikten att det tekniskt 
kommer att bli en ny kurs pga av ändring av basdata . 

c. Energisystemens biogeokemiska förutsättningar (för tillstyrkan) 

Stephan l<öhler presenterade det senaste förslaget på kursplan. 

BESLUT: Programrådet tillstyrkte ändringsförslagen med delegation till 
institutionen att vid behov ta bort viss preciserad information om 
examinationen men antalet moment måste framgå (dvs antal tentor och 
uppgifter) samt önskemål att lägga till en mening om kommunikationsträning 
(t.ex. ämnesintegrerad kommunikationsträning ingår i kursen). 

d. Hållbar utveckling i energibranschen (för tillstyrkan) 

Anders Eriksson presenterade det senaste förslaget på kursplan . 

BESLUT: Programrådet tillstyrkte förslaget med tillägget om en ändring i 
förkunskapskraven till Industriell ekonomi istället för Industriell teknik. 

e. Energimarknadsanalys (ersätter Energihandel) (för diskussion) 

Förslaget emottogs positivt men studenterna fick i uppgift att genomföra en 
enkät om kursen ska läggas på en mer avancerad nivå eller ej . Detta bör göras 
så fort som möjligt. Därefter kommer kursen anpassas eller förbli en G2F kurs 
som det presenterades på mötet. 

f. Industriell ekonomi och hållbar innovation (diskussion) 

Programrådet visade intresse för den nya kursplanen men hade inga större 
inspel. Det är önskvärt om det fortfarande kan handla mer om 
investeringskalkyl än redovisning. Det lyftes att denna nya kursplan erbjuda ES 
specifikt och relevant innehåll som urskilja denna kurs från andra 
ekonomikurser. 

g. Automation and robotics (för diskussion) 

Syfte och behov av kursen diskuterades. Två möjliga spår; Henrik föreslog att 
denna kurs möjligen skulle kunna ses som fortsättning på bioenergi. Alexandra 
Bådenlid föreslog att man inriktar kursen mer mot analytics då robotics delen 


