
Prntokoll från möte med programråd K 2019-04-12 

Närvarande: 

Mats Boman, ordf. 
Melissa Jöe 
Harald Larsson 
Tommy Larsson 
Christian Sköld 
Kim Solin (adj.), sekr. 
Therese You (adj.) 
Gabriel Tidestav 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Val av protokollförare 
Till sekreterare för mötet valdes Kim Solin. 

§ 3 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gabriel Tidestav. 

§ 4 Föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 5 Arbetsgruppen för en ny kurs i organisk synteskemi 

Arbetsgruppens ordförande redogjorde för gruppens arbete, varpå diskussion följde. Mötet 
konstaterar som arbetsgruppen att det är möjligt att byta ut Kvantmekanik och kemisk bindning Il 
men att det eventuellt vore önskvärt att först utvärdera den och Organisk syntes som båda nu har 
nya kursansvariga. Ny diskussion och beslut på nästa möte. 

§ 6 Kursvärderingar och rapporter 

Ett antal kursvärderingar gicks igenom och mestadels har inget anmärkningsvärt framkommit. 
Följande kurser behöver dock följas upp: 

IKB260, Ytors fysik och kemi: examinationsformen och föreläsningarnas innehåll haltar. Mats 
tar upp saken med kursansvarig. 

IKB501, Kvantmekanik och kemisk bindning II: kommunikationen mellan läraren och 
studenterna visavi undervisningsmetodiken har brustit. Mats meddelar att kursansvarig har bytts 
ut. 



§ 7 Information 

Studievägledaren: 

45 förstahandssökande till kemiteknik (per dagens datum, kan bli fler). 
Önskemål på en kurs som möjliggör att deltagande i iGEM räknas in i studierna. Mats 
undersöker möjligheterna. 

Studenterna: 
Problem med kursen Bervet II: studenterna har bristande förkunskaper i programmering 
och önskar mera hands-an-undervisning i programmering antingen före eller under själva 
kursen, t.ex. genom att en kurs i programmering läggs till eller ersätter någon kurs (möjlig 
lösning framförd av studenterna), eller genom att på lämpligt sätt ändra i Bervet-kurserna. 
Det konstaterades att en ändring i Bervet-kurserna vore att föredra. Mats tar upp saken 
med studierektor för att hitta en lösning. 

Kursen Material för hållbar utveckling bör hålla högre nivå för att kunna anses vara 
avancerad. Mats tar upp saken med studierektor. 

Mats: -
Christian: -

§ 8 Övriga frågor 

Inga för dagen. 

§ 9 Nästa möte 

Nästa möte torsdagen 16 maj 2019, kl 13 .15. 

Vid protokollet 

Justeras 

Gabriel Tidestav Mats Boman 


