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PROGRAMRÅDSMÖTE  
NÄRVARANDE 

Ordförande:   

Henrik Sjöstrand 

Ledamöter:   

Emma Bromark, Annica Nilson, Clara Knudsen, Anders Sandström, Hanna Jansson,  

Övriga: 

Gertrud Nordlander, Joakim Oldéen, Mårten Dahlberg, Emma Kristensen 

MEDDELANDEN 
Henrik är nu officiellt programansvarig. 

Jonas Franson blir ny programrådsledamot från institutionen för fysik och astronomi. Han har 
kursen projektarbete i Energisystem. 

Vi har fått studentrepresentanter i årskurs 1.  

Möte med studierektor på institutionen för teknikvetenskaper. Ny kursansvarig på kurserna 
Vindkraft och Strömningslära från och med vårterminen; Anders Goude.  

STUDIEPLAN 2016/2017 
En rad förändringar. 

Energisystem 5 hp flyttas från period 21-24 till period 23-24.  

Kurserna termisk energiteknik och strömnningslära utgår i period 24 för att ersättas av en nya 
kurs: Strömningsmekanik för energirelaterade tillämningar, 10 hp, i period 23-24. Revidering 
av förkunskapskrav för termodynamisk omvandling kommer krävas. 

Det vore önskvärt att läsa beräkningsvetenskap II innan period 24. Henrik ska kolla med Ilia 
om det går att flytta elmag II till period 24 istället och ha beräkningsvetenskapen kvar i period 
23.  

Kvantfysik 10 hp är behörighet till avancerad solcellsdesign. Vi försöker få detta ändrat.  
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Diskussion om vilka kurser som är lämpliga att ha med i kursplanen för årskurs 4 och 5. Ska 
man ha med kurser på grundnivå? Hur mycket bredd och hur mycket spetskunskaper? Vilket 
budskap vill vi ge? Diskussion som vi får ta vidare till kommande möten.  

Det kommer in några nya kurser i årskurs 4-5; Nätanslutning med variabla källor,  tillämpad 
reaktorfysik med flera.  

Studieplanen ska röstas igenom i tekniska utbildningsnämnden och kommer sen komma upp 
på teknat.uu.se 

ÖVRIGA FRÅGOR 
Henrik föreslår allmänt bättre framförhållning för att hinna diskutera frågor mer grundligt 
gången innan beslut ska tas. Programrådet instämmer.  

Övriga frågor bordläggs till nästa möte. 

Mötet avslutas 16.30.  


