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Närvarande 
Thomas Lennerfors, programansvarig, ordförande 
William Eulau, studentrepresentant 
Andreas Larsson, yrkeslivsrepresentant, STUNS 
Alerta Ny len, Institutionen för informationsteknologi 
Marcus Lindahl (fr.o.m. punkt 4 på videolänk), Institutionen för 
samhällsbyggnad och industriell teknik 
Ivo Zander, Företagsekonomiska institutionen 
Emma Kristensen, utbildningsledare 

§1. Mötet öppnas 

§2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Beslut: 

att utse lvo Zander till sekreterare och William Eulau att jämte ordförande 
justera protokollet. 

§3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§4. Diskussion och beslut om nya kursplaner 

Förslag på nya kursplaner fanns: 

1 DL042 Programmering 

Beslut: 
- att efter smärre justeringar av kursmålen tillstyrka kursplanen. 

l TS30 l Industriell ekonomi I - företagets funktioner: Diskuterades och 
genomfördes mindre justeringar av kursmålen, med särskiltfokus på 
alternativ till begreppet industriföretag, samt kursmålens omfattning. 

Beslut: 
- att efter redaktionella ändringar av kursmålen och innehållet samt flytt av 
undervisningsformer till korrekt rubrik tillstyrka kursplanen. 

l TS302 Introduktion till industrial analytics: Diskuterades en utökning av 
målen kopplade till arbete i projektform till att även omfatta reflektion kring 
genomförda arbeten, samt fördelen med en bredare syn på 
produktionssystem än specifikt tillverkning. 
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- att efter genomförda justeringar att tillstyrka kursplanen. 

ITS303 Industriella produktionsfilosofier: Diskuterades möjligheten till att 
inom kursens ram introducera en bredare syn på produktion, exempelvis 
genom att utöver tillverkning också inkludera tjänsteproduktion. 
Examinationsmomenten förtydligades. 

Beslut: 
- att delegera till ordföranden att efter samtal om ett breddat kursinnehåll 
med kursansvariga tillstyrka den slutliga kursplanen. 

§5. Övriga frågor 
Ordförande redogjorde för Civilinge,~örsprogrammet i industriell ekonomi, 
med tonvikt på målsättningar, övergripande struktur, positionering på 
utbildningsmarknaden, rek1ytering av deltagare, samt samarbeten med 
industriella partners. 

§6. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Ivo Zander 

Justeras 

~ 
William Eulau 


