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Dagordning 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Dagordningen fastställdes, med punkten om kursrappo1ter 
placerad efter punkten om nya kursplaner. 

Föregående mötes protokoll 
Masterprogrammet i datavetenskap hade inga möten under 
2019. Inget protokoll att gå igenom. 

§2 Val av sekreterare 
Sara Rosenquist utsågs till sekreterare under tiden hon kan vara 
med. Christian Rohner öveitog uppgiften när Sara gått. 

§3 Val av justeringsperson 
Christian Rohner utsågs till justeringsperson. Tjark Weber 
öve1tog uppdraget fr.o.m. §6. 
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§4 Ändrade kursplaner: 
1DL360 Inforrnationsutvinning I 
1DL45 0 Avancerad funktionell programmering 
1DL541 Prograrnspråksabstraktioner för 

parallellprogrammering 
1DL630 Komplexa IT-systern i stora organisationer 
1DT052 Datakommunikation I 
1 MD00 1 Avancerad interaktionsdesign 
1 MD0 16 Människa-datorinteraktion 
1MD030 Medicinsk inf01matik 
1 TD 169 Data engineering I 

2(3) 

8MD00 1 Avancerad interaktionsdesign. Ej aktuell att besluta 
eftersom kursen inte kommer att ges. 

Beslut 

att tillstyrka 1DL360 enligt förslag med mindre 
justeringar som föreslagna av programrådet för mTBV, 
inklusive förslag från TBV med undantag på "förklara 
iden bakom" i första målet, 

- att tillstyrka 1DL450 enligt förslag, 
att avstyrka förslag på revidering av kursplanen för 
1DL541. (Som även gjorts vid programrådet för 
ITIDVk). Programrådet ber kursansvarig att skriva om 
kursplanen till nästa år, 

- att tillstyrka 1DL630 enligt förslag med justering enligt 
IT/DVk om att i innehållet förklara begreppet Legacykod 
alt. punktlista. Förslag på ändring under undervisning 
handledning av case studier. 

- att tillstyrka 1DT052 enligt förslag med justeringen att ta 
bort poängfördelning under examination, 
att tillstyrka MD00 1 enligt förslag, 
att tillstyrka 1 MD0 16 enligt förslag, 
att bordlägga 1MD030 Medicinsk inforrnatik, inga 
ändringar i kursplanen hittades. 

§5 Nya kursplaner 
1DL002 Data, etik och rätt och 1 TD169 Data engineering I 

Beslut 

- Att tillstyrka 1DL002 enligt förslag 
- Att tillstyrka 1 TD 169 enligt förslag, 
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§6 Kursrapporter från period 2, 2019 
Diskussion om 1DL202 Advanced Software Design. 

Beslut 

att bordlägga diskussion av övriga kursrapporter 
eftersom vi inte har hunnit gå genom dem i förväg, 
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att kursrappmier skickas ut. Ledamöter läser genom och 
tar upp det vi vill diskutera vid nästa möte. 

§7 Information om antagningen 
Antagningen ligger på liknande nivåer som året innan. 

§8 Meddelanden/ärenden från studenter 
Inget. 

§9 Meddelanden/ärenden från studievägledare 
Inget. 

§10 Framtida arbete 
Diskussion om att mötas 2 ggr per termin. 
Diskussion om processer och aspekter som vi anser 
problematiska. 
Nästa möte: slutet av april/böijan av maj . 

§11 Mötets avslutande 
Ordfi" ·ande förklara mötet avslutat. 

y· proto~ 
Sara Rosenquist § 1-5 

Justeras 

Christian Rohner § 1-5 

C ,72A_ 
Christian Rohner §6-11 

Tjark Weber §6-11 




