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programstudierektor, Niclas Uskali, student, Anders Sandström, lärare, Alexandra Bådenlid, 
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Övriga närvarande: 

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

Dagordning 

1. Välkomna 

2. Fastställande av dagordning - Ja 

3. Val av sekreterare och justeringsperson - Magnus Strandås, Stephan Köhler 

4. Protokoll från föregående möte 

Inga invändningar. 

5. Meddelanden 

a. Canvas - Stephan. Arbetet går framåt. ES-studenterna verkar ha vant sig vid plattformen 
medan andra studentgrupper är lite mer tveksamma. Stephan vill ordna en workshop för 
lärare på ES och W i samband med en lärardag på SLU där olika möjligheter av Canvas 
presenteras, bra exempel lyfts och möjliga enhetliga layout diskuteras. Tas upp urider egen 
punkt. 

b. Uptown Tech - Slutet av november på Ångström. Initiativ från fakulteten för att locka gymnasietjejer. 

c. studentkraft.se - Stephan har börjat förbereda hur vi skulle kunna presentera ES på 
portalen. Relevant information med länkade dokument skickades ut via mail av Stephan till 
berörda lärare. Självständigt arbete och Examensarbete är kurserna som programmet startar 
med. 

d. Programmets styrning -Anders Eriksson slutar i början av februari. Stephan ska försöka hitta 
en efterträdare. Stephan efterfrågade synpunkter från programrådet. Henrik förslog en 
person från Institutionen för energi och teknik. Anders själv lyfte fram att kanske också med 
ingenjörsbakgrund skulle kunna vara aktuell även utanför nämnda institution. Stephan tar 
gärna emot synpunkter. 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



e. Övrigt - En diskussion pågår om att göra Självständigt arbete tillsammans med andra 
ingenjörsprogram. 

6. Kursplaner (för tillstyrkan) 

a. 1FA514 Elektromagnetism I 

Tillstyrker ändring. 

b. 1TE700 Elkraftsystemanalys 

Tillstyrker ändringen. 

c. Fjärrvärme - teknik och system 

Basdata 

BESLUT: Programrådet tillstyrker basdata med ändring av engelska översättningen till District 
heating (från Central heating) samt ändring av behörighetskravet på så sätt att "10 hp" tas 
bort för att undvika förvirring samt att det kursspecifika kravet på Företagsekonomi ändras 
till ämnet företagsekonomi med tillägget "samt företagsekonomi". 

Övrigt 

Vad gäller kursmål föreslår programrådet det aktiva verbet redovisa istället för illustrera 
samt att försök görs att få in ett par moment på engelska. 

Frågan lyftes också om kursplanen är lite för detaljerad. 

d. Energimarknadsanalys G2f eller Energimarknadsanalys AlN. Se: https://www.uhr.se/studier
och-antagning/til ltrade-ti 11-hogsko Ian/ Antagning-ti I 1-avancerad-n iva/ 

Anders Eriksson redovisade den marknadsundersökning som gjorts av studenterna. 

BESLUT: Att lägga in kursen Energimarknadsanalys AlN i studieplanen istället för FÖ0338 
Energihandel och tillstyrker kursplanen med smärre ändringar. Avslår Energimarknadsanalys 
G2f. 

e. Industriell ekonomi och hållbar innovation 

Anders Eriksson - Det är en mer riktad kurs företagsekonomi. Samma basdata som den 
tidigare företagsekonomi FÖ0450. 

BESLUT: Programrådet tillstyrker kursplanen underförutsättningen att Anders E 
implementerar föreslagna ändringar formuleringar. 

f. Bioenergi - teknik och system 

BESLUT: Programrådet har tillstyrkt den engelska varianten tidigare och hade inte tillgång till 
den svenska versionen. 

g. EX0946 Självständigt arbete i energisystem. 

BESLUT: Programrådet tillstyrkte förändringen. 

7. Studieplan (för tillstyrkan) 

Programansvarig redogjorde för ändringsförslag. 

BESLUT: Programrådet tillstyrkte förslaget till ändringar med uppdrag till Anders E och 
programansvarig att göra ytterligare förbättringar vad gäller schemakrockar 

8. Utbildningsplan (för tillstyrkan) 

Notera: Dokumentation finns på MP. 



BESLUT: Programrådet tillstyrkte den gemensamma delen med förslag på vissa ändringar. 

BESLUT: Programrådet tillst yrkte den programspecifika delen med föreslagna ändringar. 

9. l<ursvärderingar 

a. Allmänt om lärarkommentarer. 

Henrik och Anders tar kontakt med studierektorerna så att lärarkommentarerna granskas i 
kursrapporten innan vidare spridning. 

b. l<urser som PR vill ta upp. 

Studenterna lyfte att kursen l<E0049 Allmän kemi och kemiska energikällor anses vara tung 
både belastningsmässigt och nivåmässigt. Det behövs också en bredare diskussion om 
kemins roll och progression i programmet. Detta kommer att diskuteras under nästa PR i 
december. Dessutom kommer Anders och Stephan inleder en diskussion med läraren och 
studentrepresentanter om l<E0049. 

10. Lärarmötet. 

Bordlades. Viktiga delar presenterades under punkt Sa. 

11. Marknadsföring av programmet - sociala medier 

Bordlades 

12. Övriga frågor 

Synpunkten att vi bör skriva årtal i kallelser och protokoll. Henrik och Magnus tog till sig detta. 

Vid protokollet 

Magnus Strandås 

Justeras 

Henrik 
Sjöstrand 

Henrik Sjöstrand 

Digitalty sig ned by Henrik Sjöstrand 
DN: cn=Henrik Sjöstrand, 0=Uppsala 
University, ou, 
email=henrik.sjostrand@physics.uu.se, 
c=SE 
Date: 2019.10.1 1 10:41:51 +02'00' 

Notera : Dokumentation finns på MP. 

Stephan l<öhler 




