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Protokoll programrådsmöte för 
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 
Tid:  Onsdagen den 30:e september 2020 kl. 09.00 – 11.00 
Plats:  Uppkoppling över Zoom 
 
Närvarande ledamöter 
Thomas Lennerfors, programansvarig, ordförande 
Andreas Larsson, yrkeslivsrepresentant, STUNS 
Ivo Zander, Företagsekonomiska institutionen 
Vera Grunewald, studentrepresentant  
Reuben Vas, studentrepresentant 
Vilmer Blystad, studentrepresentant  
Alexander Sundquist, studentrepresentant, suppleant 
Aletta Nylén, Institutionen för informationsteknologi 
 
Frånvarande ledamöter 
Marcus Lindahl, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik 
 
Övriga närvarande 
Paula Forslund, studie- och karriärvägledare 
Emma Kristensen, utbildningsledare 
 
§1. Mötet öppnas 
 
§2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Beslutande: 

- att utse Vilmer Blystad till sekreterare och Ivo Zander att jämte 
ordförande justera protokollet. 

 
§3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll (2020-09-10) gicks igenom, godkändes och lades 
till handlingarna.  
 
§5. Diskussion samt tillstyrkande av utbildningsplan inklusive 
studieplan, samt ingående nya kurser.  
Beslut:  

- att tillstyrka de programspecifika delarna av utbildningsplanen 
enligt förslag.  
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- att tillstyrka de gemensamma delarna av utbildningsplanen, och 
föreslå att programmet endast öppnar för antagning till senare del 
till höstterminen. Programrådet föreslår därför att kraven för 
antagning till senare del till vårterminen stryks då dessa inte 
längre är relevanta.  

- att tillstyrka studieplanen enligt förslag, dvs. att ersätta kursen 
Industriell mekanik med Mekanik, samt att ersätta kursen 
Emulering av produktionssystem med kursen Virtuell utveckling 
av automatiserade produktionssystem. 

- att tillstyrka namn, behörighet, nivå, huvudområde och 
betygsskala för kursen “Industriell Ekonomi II: Organisering, 
produktion och marknad” enligt förslag.  

- att tillstyrka namn, behörighet, nivå, huvudområde och 
betygsskala för kursen “Industriell Ekonomi III: projekt i affärs- 
och teknikutveckling” enligt förslag.  

 
Programrådet önskar ändra från betygsskalan U,G till U,3,4,5 för kursen 
“Virtuell utveckling av automatiserade produktionssystem” om möjligt.  
Beslut: 

- att uppdra till Thomas att diskutera kursens betygsskala med 
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, och om 
möjligt få igenom en ändring. Programrådet tillstyrker i första 
hand namn, behörighet, nivå, huvudområde och betygsskala 
ändrad från U,G till U,3,4,5 för kursen “Virtuell utveckling av 
automatiserade produktionssystem”. Om institutionen finner att 
förutsättningarna för detta inte finns tillstyrker mötet namn, 
behörighet, nivå, huvudområde och betygsskala enligt förslag.  

 
§6. Rapport från studentrepresentantmöte 
Studentrepresentanterna gick igenom det studentrepresentantmöte som 
hölls 2020-09-28 och redogjorde allmänt för studenternas åsikter om 
programmet.  
 
§7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes.  
 
§8. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

 

Vilmer Blystad 

 

Justeras 

 

 

Ivo Zander                          Thomas Lennerfors   


