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UNIVERSITET 

MÖTESPROTOKOLL 

Programråd för kandidatprogram i 
energiomställning - hållbarhet och ledarskap 

Tid och plats: Måndag 18 februari 2019 kl. 13.15-15.50 
Campus Gotland sal E48, Uppsala Segerstedthuset, Persiljan 

Närvarande: 
Nikolaus Castilone, t.o.m. §8b 
Stefan Ivanell, §6c-7d. 
MariaKlemm 
Maria Ljungqvist, t.o.m. §7d 
Elsa Magnusson 

§1. Mötets öppnande 

Sanna Mels ( ordf) 
Karl Nilsson 
Monica Norberg, t.o.m. §8b 
Susanne Paul ( sekr) 
Anna Sorby 

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Presentationsrunda. 

§2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Susanne Paul. 

§3. Val av justeringsperson 
Till justeringsperson valdes Elsa Magnusson. 

§4. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokollet från föregående möte lades till handlingarna. 

§5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

§6. Aktuell information 
a. Ansökningsperiod för 2019/2020. Totala antal sökande och 

antalet förstahandssökande i den internationella sökomgången 
har hittills ökat något för hösten 2019 i jämförelse med hösten 
2018 (304 vs 290), varav 94 förstahandssökande. Bland totala 
avgiftstudenter 77 vs 84), icke-betalande (119 vs 101), 
resterande andel har fallit bort av olika anledningar. 

b. TUFF-projektet. Nyhetsseminarium, debattseminarium, 
filmprojekt och en mind mapuppgift har genomförts i 
programkurser och programstudenterna förmedlar att det har 
fungerat bra. Efter avslutat projekt kommer erfarenheterna att 
sammanställas i en TUFF-rappmi. 
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c. Behörighetskrav för programmet. Programansvarig flaggade 
för att behörighetskravet i matematik för programmet ev 
kommer att sänkas för hösten 2020. Förslag på ändring av 
behörighetskrav för programmet kommer ev i nästa 
programrådsmöte för beslut. 

§7. Kursvärderingar hösten 2018 
a. 1GV169 Introduktion till hållbar energiomställning 15hp 
b. 1 TG291 Projekt och ledarskap lOhp 
c. 1GV164 Energi och system 5hp 

Programrådet noterade studenternas synpunkter om hög belastning 
under period 1 pga stort projektarbete inom kursen Projekt och 
ledarskap. Studievägledare redogjorde för internationaliseringsarbete 
som pågår vid Campus Gotland och diskussioner kring 
internationellas studenters språkkunskaper i engelska. Engelska 
kraven regleras på nationell nivå. Programrådet efterfrågade lokal 
kurser i engelska för studenterna. Programrådet diskuterade balansen 
mellan gruppuppgifter och individuella uppgifter under första 
terminen. 

d. Rapp01i från studentrepresentanter 

Studentrepresentanterna förmedlade att de uppskattar nuvarande 
kursen Miljö och klimat i förändring och progressionen från 
höstterminen. Vidare uppskattar studenterna att samläsa kursen med 
programstudenter från kandidatprogrammet i miljövetenskap. 

§8. Kursplaner 
Förelåg förslag på revideringar av befintliga kursplaner och nya 
kursplaner. 

Reviderade kursplaner 
1. 1GV169 Introduktion till hållbar energiomställning l0hp 

Beslut: att revidera kursplanen enligt förslag med tillägget 
"Kursen tar även upp lika villkor avseende samtliga 
diskrimineringsgrunder." under innehåll och smän-e 
redaktionella ändringar. 

11. 2KU091 Samhällsplanering och miljörättvisa l0hp 
Beslut: att revidera kursplanen enligt förslag. 

111. 1GV108 Miljöekonomi och ekologisk ekonomi l0hp 
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Beslut: att kursplanen utgår från dagordning, då basdata 
beslutades i senaste programrådsmötet. Programansvarig ber 
kursansvarig för kursen 1 GVl 08 att uppdatera kurslitteratur till 
nästa programrådsmöte. 

b. Nya kursplaner 
1. lGVl 76 Samhällsförändring, ledarskap och deltagande l0hp 

Beslut: att tillstyrka kursplanen enligt förslag med tillägget 
"Föreläsningar, seminarier och övningar" under undervisning. 

11. 1 GVl 78 Innovationer för energiomställning, 1 0hp 
Beslut: att tillstyrka kursplanen enligt förslag. 

111. 1 GVl 79 Projektkurs i energisystem och ledarskap, 1 0hp 
Beslut: att tillstyrka kursplanen enligt förslag. 

1v. 1 TG292 Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet 1 0hp 
Beslut: att tillstyrka kursplanen enligt förslag. 

§9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§10. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet 

~~ 
Susanne Paul ~ 

Justeras 

Elsa Magnusson SannaMels 
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