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PROTOKOLL - Programråd för Civilingenjörsprogrammet i energisystem 
 
Tid: 2020-05-25 kl. 9.15-12.00 
Plats: Zoom 
 
Närvarande ledamöter: 

Henrik Sjöstrand, programansvarig, Jonas Fransson, UU, Stephan Köhler, SLU,  Anders 
Sandström, SLU, Cecilia Boström, UU (från kl 9.30, del av pkt 6.), 

Övriga närvarande: 

Cecilia Sundberg, biträdande programstudierektor SLU. 

Erik Lindgren, UU 

 

Programrådet var inte beslutsmässigt fram till och med punkt 5.  

 
Dagordning 
1. Välkomna 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av sekreterare och justeringsperson 

Cecilia Sundberg valdes som sekreterare och Stephan Köhler och Henrik Sjöstrand 
som justeringspersoner. 

4. Protokoll från föregående möte 

Inga invändningar från programrådet. 

5. Meddelanden 

a. Beslut om antagningstal 

Programmet har 63 platser på i höst. Antagningstal 90 i 
första omgången, Antagningstal 72 i omgång 2. 

6. Förslag till ändrade kursplaner projektkursen 

Två nya kursplanförslag, för en kurs på A1F-nivå och en på G2F presenterades och 
diskuterades. Henrik Sjöstrand, Cecilia Sundberg och Stephan Köhler ska harmonisera 
förslagen och presentera slutgiltiga förslag på nästa möte. 

7 Diskussion kursen självständigt arbete 
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Bakgrund till denna diskussion är att programrådet hade frågor till kursansvarig Jonas 
Fransson, särskilt angående att projekten genomförs i grupper om 6-8 studenter. Kursansvarig 
Jonas Fransson presenterade förändringar i upplägget och argumenterade för nuvarande 
gruppstorlek. 

Tankar bakom att arbeta i större grupper: En stor grupp kan ta sig an stora projekt. 
Gruppstorleken ställer större krav på samordning och planering, kräver t.ex. parallellt arbete 
vilket är ett viktigt arbetssätt i arbetslivet. Gruppdynamiken behöver oundvikligen hanteras. 

Nytt för i år är ett stort block kring planering, presentation, etik mm. som stöd i början av 
kursen. En utmaning är att ta fram tillräckligt stora projekt, vilket kursansvarig arbetar med, 
bland annat i samarbete med STUNS. Projektet är kort och öppet formulerat , så att de själva 
behöver jobba med att formulera projektet i detalj.  

Examinationen. Studenterna skriver inte bara en rapport, utan lämnar också en omfattande 
projektdokumentation som är tillgänglig till handledaren. Från i år införs 4 muntliga 
presentationstillfällen under projektet, med olika presentatörer (2 personer per tillfälle) varav 
3 på engelska och ett på svenska. Dessutom görs från i år en individuell essä ur etiskt 
perspektiv och genusperspektiv. 

Arbetsbelastningens fördelning mellan studenter i gruppen togs upp. PR lyfte att ingen ska 
kunna vara en free-rider. Det har förekommit ett antal gånger som återkoppling från 
studenterna bakvägen i efterhand. Studenterna reflekterar i sina essäer kring olika 
ambitionsnivåer i studentgruppen. 

Programrådet vill gärna ha en återkoppling från Jonas Fransson angående lärdomar om 
genusfrågor. 

En särskild kursvärdering planeras i år. 

Planer för nästa år: Enligt modell från W: Studenterna får ansöka om projekt där de väljer 1-2 
projekt från en lista och kursledaren formar grupperna, istället för att studenterna får forma 
grupper själva.  Etik- och genusuppgiften kommer att bli mer styrd, baserad på erfarenheterna 
från årets essäer som hade öppet formulerade frågor. Det blir då lättare att examinera och 
sätta gränsen för godkänt. 

8.  Distansundervisning 

a. Sonja Droschke har sammanställt resultaten av en studentenkät, som dock 
inte var tillgängligt på mötet. 

b. Terminsstarten. Uppsala universitets rektor har fattat beslut om regler till 
31/8, samt i ett blogginlägg beskrivit en viljeinriktning om att vilja ha 
studenter på campus i höst, med prioritering av nybörjarstudenter. Henrik 
kommer höra sig för inom Uppsala universitet om planering för mottagning 
och höstens undervisning och återkomma till programrådet.  

 

9.  Digitalisering 

En alumnenkät har genomförts enligt förslag från programrådet som redovisades 
kort.  
Girma Gebresenbet på ET på SLU har lämnat två kursförslag. Dessa diskuterades: 
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PR ansåg att det är viktigt att det inte överlappar med kurserna  Empirisk modellering 
(ordinarie programkurs) och Statistisk maskininlärning (tillvalskurs). 

PR lyfte att det finns generella kurser i digitalisering och automatisering på Signaler 
och system som är del av institutionen av elektroteknik på UU. 

Programrådet föreslår att något projektarbete eller examensarbete inom 
ämnesområdet kan vara ett bra nästa steg. Det kan ge information om 
studentintresse och en leda till en konkretisering av ämnet. 

Det kan dessutom vara aktuellt att diskutera med Åke Nordberg om det finns intresse 
för fördjupningskurs i bioenergipaketet.  

Det togs upp att det är lättare att lägga in en kurs som tillvalskurs, än som ordinarie 
kurs. 

  

10. Internationalisering 

Henrik Sjöstrand, Stephan Köhler och Cecilia Sundberg föreslår att inte i nuläget gå vidare 
med att utveckla programspecifika samarbeten. Istället föreslås att utveckla programspecifik 
information om befintliga utbytesuniversitet vid UU och SLU.  

 

11. Övriga frågor 

a. Kursplan termokemisk omvandling 

Ett förslag till ändrad kursplan har inkommit för termokemisk omvandling. PR föreslår att inte 
stryka Matlab, utan byta till  ”Matlab eller Python”. PR vill ha en motivering till förslaget att ta 
bort projektarbetet. Cecilia Sundberg och Stephan Köhler ska diskutera kursplanen med 
kursansvarig. 

 

b. Röda tråden-dokument 

Stephan Köhler lyfte önskemål att återuppta arbetet med ”röda tråden dokumentet som ska 
visar hur kurser inom ES utbildningen hänger ihop tematiskt. Efter Sonja Droschke inte har 
möjlighet att jobba med detta i nuläge, så kommer Stephan Köhler med hjälp av Eva-Lena 
Selfene göra ett förslag till nästa programråd. Förslaget ska ha stämts av med studieråd ES 
innan nästa PR. 
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Vid protokollet 

 

 

Cecilia Sundberg 

 

 

 

Justeras 

 

 

Henrik Sjöstrand   Stephan Köhler 
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