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UPPSALA 

UNIVERSITET 

PROTOKOLL - Programråd för Civilingenjörsprogrammet i energisystem 

Tid: 2020-02-11 kl. 9.15-12.00 
Plats: Ångströmlaboratoriet, 13167 Södra fakultetsrummet 

Närvarande ledamöter: 

SLU 

Henrik Sjöstrand, programansvarig, Jonas Fransson, UU, Stephan Köhler, SLU, Niclas Uskali, 

student, ~ nders Sandström, SLU, Erik Lindgren, UU, Cecilia Boström, UU (avvek kl. 10., efter 

§6) 

Övriga närvarande: 

Cecilia Sundberg, programstudierektor SLU, Magnus Strandås, utbildningsledare UU. 

Dagordning 
1. Välkomna 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Magnus Strandås valdes som sekreterare och lllnders Sandström och Henrik Sjöstrand 

som justeringspersoner. 

4. Protokoll från föregående möte 

Inga invändningar från programrådet. 

5. Meddelanden 

a. Studentkraft 

Tre kurser ligger ute i portalen. Programrådets ledamöter uppmanas att skicka 

in bilder relaterade till exjobbet, självständigt arbete och kursen projektarbete i 

energisystem till Henrik Sjöstrand för publicering. 

b. SLU går över till Time-Edit. 

UU och SLU kommer att fortsätta ha olika tidplaner för schemaläggning men 

det borde komma fördelar med samma system. 

c. Kick-offmöte med SLU och schemaläggare 



Det har varit ett möte med studievägledare och schemaläggare där flera saker 
diskuterades, information till studenter, canvas, utbytesstudier och 
schemaläggning. 

Programrådet diskuterade också frågan om att ta bilder av studenterna, 
framförallt åk 1. 

Cecilia Sundberg som är ny ska gå ut och presentera sig för studenterna. 

6. Kursplaner (för beslut) 

a. 1TS309 - Fjärrvärme - Teknik och system 

BESLUT: Kursplanen tillstyrkt. Henrik Sjöstrand kontaktar läraren och förslår att 
denne ska kontakta läraren i L(Ä-kursen (Energi- och livscykelanalys) för att 
säkerställa progressionen. 

b. lffil529 - Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar. 

BESLUT: Kursplanen beslutas med de två mindre språkliga ändringar som 
Henrik meddelar institutionen om dessa. 

7. Internationalisering 

BESLUT: 

ES beslutade om att gå vidare med att utveckla ett programspecifikt utbyte. 
Programrådet och särskilt programstudierektorerna och programansvarig får i 
uppdrag till nästa möte att titta på vilka lärosäten och inom vilket ämnesområde. 

Magnus undersöker om det går att få till ett automatiskt verktyg för att se hur 
mycket studenterna tillgodoräknande, t.ex. genom GLIS. 

Niclas kollar med studenterna om de har specifika önskemål på utbyten. 

8. Statusen på nytt paket för ES 

Hållbara energisystem - ett förslag på paket för att ge en röd tråd inom 
hållbarhet. En diskussion fördes om det faktiska teknikinnehållet. 

BESLUT: Programrådet beslutade om att ett paket med namnet Hållbarhet ska 
införas. Cecilia Sundberg och Stephan Köhler får i uppdrag att publicera och 
presentera paketet med hänsyn tagen till diskussionen som fördes på 
programrådet. 

9. Rödatrådsdokumentet 

Sonja Droschke kommer att jobba vidare med dokumentet. 

10. lllntagning (för beslut) 

Beslut: Programrådet förslår att provet tillämpas för antagning av 10 studenter 
på ES-programmet. 

11. Rösträtt i ES PR - information 
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Henrik informerar kring regler kring rösträtt. Sammansättning av programrådet med 
rösträtt är: Utbildningsprogramansvarig, två lärare från Uppsala universitet och två 
lärare från SLU, en yrkeslivsrepresentant, tre studenter samt en suppleant för 
studenterna med närvaro- och yttranderätt. 1 

12. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen blev klar sent och programrådet har inte i detalj hunnit 
granska förslaget men ett par utvecklingsområden dök upp. Klimatkris och en 
kartläggning av vad vi gör i samband med detta är något som funderas på från SLU:s 
sida. Programanpassat studentutbyte är något som programrådet kommer att arbeta 
vidare med (se §7). Om någon i programrådet har mer input kontakta 
programansvarig senast 12 februari. 

13. Omtenta perioder 

Programrådet hade inga invändningar men uppmanas kontakta Henrik Sjöstrand om 
åsikter uppkommer. 

14. ES 20 år 

Sektionen planerar jubileum i höst. 

15. Övriga frågor 

Justeras 

/1 l I 1 :;J L)' ·----itf 
Henrik Sjöstrand ( 

1 Se TEKN.liT 2019/177; https://regler.uu.se/digita~ sets/652/c_652494-l_3-k_arbetsordning
fr.o.m.-2020-07-01-teknat-2019-177. pdf 
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Programråd för Civilingenjörsprogrammet i energisystem 

Tid: 2019-12-09 kl. 9.15-11.40 
Plats: Ångströmlaboratoriet, 2371, http://bit.ly/34DFeNf 

Närvarande: 

JL 
SLU 

Alexandra Bådenlid (näringslivsrepresentant, ledamot), Stephan Köhler (programstudierektor 
SLU, ledamot), Henrik Sjöstrand (programansvarig, ordförande), Jonas Fransson (lärare, fysik 
och astronomi, ledamot), Sonja Droschke (studievägledare, adjungerad), Anders Eriksson 
(biträdande PSR, adjungerad), Marcus Baumann (studierådsordförande), Niklas Uskali 
studentrepresentant 

Dagordning 
§1. Välkomna 

Henrik S hälsade välkommen 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

§3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Anders E valdes till sekreterare, Henrik S och Stephan K valdes till justeringsperson 

§4. Protokoll från föregående möte 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Följande kommentarer till protokollet 
gjordes: 

Studentkraft.se, Jonas F och Henrik S har inte gjort det än. Ambition är att göra innan 

årets slut . 

Fjärrvärmekursplanen - ingen FEK som förkunskapskrav, Försvann från kursplanen 
efter PR-ES pga. av en intern miss i kommunikationen på UU. Företagsekonomi 
kommer dock att läggas in i kursplanen och beslutas på nästa TUN . 

Anders E och Stephan K ska prata med ISR på SLU om lärarkommentarer. 

Protokollet lades därefter till handlingarna 

§5. Meddelanden 

Notera: Dokumentation finns på MP och bifogas därför inte via mejl. 



a. Reklamaktiviteter - Vi har fått ok att vara med och informera om programmet 
på Lundellska skolans naturvetarvecka. Vi får hålla en föreläsning 

b. PREEM och Northvoltuppdatering- Stephan har ordnat med bra kontakt med 
Preem och förankrat iden om ett samarbete. t.ex. genom gästföreläsningar i 
kemikurser på programmet. Northvoltkontakter är också etablerade 

c. MKB - SLU har gått med på en sen ändring för att underlätta för studenterna 
genom att sänka förkunskapskraven från 180 hp till 120 hp. 

d. Tid bestämt för lärardag med Canvastema - 19 mars 09.00. Vi bör bjuda in 
studentrepresentanter från PR både från ES och W. Henrik och Roger ska skicka 
ut inbjudan till lärardagen. 

e. Jonas Fransson informerar att Självständigt arbete kommer innehålla 2-4 dagar 
gruppdynamik samt arbete i projektform och att studentservice är positiv till 
att hålla i undervisningen kring detta. 

Jonas F hade också en fråga kring en student som missar tid i självständigt 
arbete pga militärtjänstgöring. Det slås fast att kursplanen och examinationen 
måste vara styrande. 

f. Meddelande från Sonja. ÅK 1 har 59 aktiva studenter från årets nybörjare, +5 
som går om lan. 

§6. Kursplaner 

a. Behörigheten för 1TE700 Elkraftsystemanalys 

Beslut: PR tillstyrker behörighetsändring. 

b. Automation and robotics in energy and bio-system (för diskussion) 

PR ifrågasätter om robotics-delen är relevant för programmet. PR är mer 
positivt till delar om automation och digitalisering som ses som viktiga 
områden för programmet. 

c. Digitalization and Artificial lntelligence in energy and bio-system applications 

Allmän konsensus kring att IT och digitalisering behövs mer av i programmet. 

Det behövs tydligare visas hur kursen knyter an till Maskin inlärning och 
Empirisk modellering. Anders E tar upp frågan med läraren. 

PR önskar få input från Alumni kring digitalisering. Anders och Stephan 
formulerar frågor till en enkät som skickas ut via ES-facebooksida. 
Studentrepresentanterna i PR får också ge inspel på frågor. 

§7. Schemakrockar - grafisk formgivning. (för kommentarer) 

PR positiva till att länka till grafiska presentation istället för fotnoter som tidigare. 

Förslag om att lägga in färger och förtydligande texter. Henrik genomför. 

§8. Omfång introduktionskurs 

Förslaget att minska introduktionskursen diskuterades. 

Notera: Dokumentation finns på MP och bifogas därför inte via mejl. 

t ' 



Studenterna lyfte fram att om någon annan tung kurs läggs in i stället så riskerar 
arbetsbelastningen bli för hög. Det är inte bra att ha för hög arbetsbelastning redan 
på hösten i lan. 

PR är inte positivt att minska introkursen -vidare utan åtgärd. 

§9. Lägga in schemalagd inläsningstid i schemat (diskussion) 

Schemalagd inläsningstid och mängden föreläsningar diskuterades. 

Det beslutades att påbörja en egen kartläggning om mängden schemalagd tid . 

Henrik S ska lyfta frågan med ISR om mängden föreläsningar. 

Henrik S och Stephan I< tar fram data på mängden schemalagd tid och typ av för 
olika kurser för åk 1. 

Nytt paket 

Anders E kom med ett förslag om ett nytt paket på ES på temat System- Miljö-Analys. 
Det hjälper den allt större gruppen studenter som har ett miljö/hållbarhetsintresse 
att välja kurser. 

Sonja D- studenter efterfrågar ofta fokus på system - inte detaljer 

Jonas vill gärna ha med energi i titeln för ett sådant paket 

PR i stort positiv till ett sådant nytt paket. 

Anders E, Stephan I< och Cecilia S jobbar fram ett skarp förslag samt i samråd med 
Henrik S. 

§10. Antagning (för beslut) 

Information: Fortsatt viktning vid antagning via högskoleprovet. 

Förslag: att genomföra matematik och fysikprovet som särskilt urval (särskilt urval alt 
2 i kallelsen) 

Beslut: PR ställer sig positivt till att gå vidare med förslaget givet att fler program är 
intresserade. Antalet antagna via särskilt urval ska tas upp igen. Om vi inte får med 
fler program så bör urval alt 1 (se kallelsen) återremitteras för att t ittat mer på 
utformningen. 

§11. Kemi på utbildningen (diskussion) 

Bordlades 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

1~AiL~ ~ \) J),U L0ZO 
An~s Eriksson 

Notera: Dokumentation finns på MP och bifogas därför inte via mejl. 



Stephan Köhler 

Notera: Dokumentation finns på MP och bifogas därför inte via mejl. 


