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PROGRAMRÅDSMÖTE  
NÄRVARANDE 
Ledamöter:  Emma Bromark (ES3), Felix Ek (ES4), Hanna Jansson (ES5), Gertrud 
Nordlander (programsamordnare), Anders Sandström (SLU), Cecilia Sundberg (SLU), Henrik 
Sjöstrand (UU). 

Ordförande:  Matthias Weiszflog (UU)  

Sekreterare:  Emma Kristiansen (UU)  

Övriga:  Kristin Peisker (studievägledare), Mårten Dahlberg (ES2) 

 

PROGRAMANSVAR OCH PROGRAMRÅDET 
Cecilia ska börja jobba på KTH från och med 1 oktober och detta är därmed hennes sista 
insats för programrådet. Tack för allt! Nu är det upp till SLU att hitta en ny lärarrepresentant, 
Gertrud tar detta vidare. 

Matthias slutar som programansvarig för ES den 1 oktober och därmed även som ordförande 
för programrådet. Han efterträdes av Henrik Sjöstrand och därmed är även Henriks plats 
vakant. Det diskuteras vem som skulle kunna ersätta honom. Kanske vore det bra med en 
representant från matematikinstitutionen? Stort tack till Matthias för fint engagemang under 
dessa 5 år.  

Även några nya studentrepresentanter idag då Calle vill stå åt sidan och Clara har förhinder. 
Ersätter och sitter med och lär sig gör Felix och Mårten, som båda är medlemmar av 
studentrepresentantgruppen sedan våren. Hanna är tillbaka som representant för årskurs 5 
efter uppehåll.  

HÖSTENS MÖTEN 
Tider för två ytterligare möten under höstterminen fastslås till eftermiddag 26/10 på SLU 
samt förmiddag 9/12 på UU. 

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL. 
Annica och Matthias skulle kalla till möte angående Elektriska nätet som system. Annica har 
pratat med kursansvarig men de har inte lyckats få till något möte då kursansvarige varit svår 
att nå.  
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MEDDELANDEN 
Cecilia berättar om Uppsala klimatprotokoll där hon deltar, ett projekt för att gemensamt 
jobba mot klimatpåverkan och tänka positivt kring verksamhetsutveckling. Det finns 
önskemål om att skala upp universitetsbiten och förslag har lämnats till SLU. Vi hoppas att 
någon lärare på ES får en samordningsroll så att programmet kan hänga med. Hittills har det 
mest varit adminpersonal vid universiteten inblandade men det finns potential att integrera 
forskning och undervisning mer.  

Gertrud berättar om treornas kandidatarbeten, 4 av 7 grupper fick projekt via STUNS och 
dessa presenterades vid Uppsala Science stories i våras. Kul och lyckat! 

Innan sommaren hölls en avslutningslunch med 5orna där de fick utvärdera programmet. 
Förhoppningsvis kan vi fortsätta med denna undersökning och använda det som underlag vid 
vidareutveckling av utbildningen.  
Frågor var: Vad är du mest nöjd med? Svar: Bra bredd, överblick och systemtänk. Man kan 
forma sin egen utbildning. Många studiebesök. 
Vad är du minst nöjd med? Svar: Mer hållbarhetsperspektiv, bättre återkoppling, mer elnät. 
Överlapp i översiktskurser. Mer matlab och IT, mätteknik. Mer arbetslivsanknytning, man 
känner sig inte riktigt förberedd för en yrkesroll trots många studiebesök.  
Övriga synpunkter: mer näringsliv, projektkoppling, problemlösning, möjlighet till praktik.  

Emma informerar om de nya riktlinjerna för skriftliga prov som gäller från hösten. Några 
viktiga nyheter är anmälningskrav, legitimationskrav och att man får vänta utanför om man är 
sen. Finns redan på es.utn.se och Facebook.  

Matthias informerar om höstens första etikseminarium som hölls i måndags och fortsätter 
under hösten. Både studenter och lärare är välkomna.  

Vi har pengar att äska för kursutveckling. I nuläget planeras 2000 gå till en PSA-kurs.  

ANTAGNINGSSTATISTIK 
Emma visar höstens antagningsstatistik. Inga konstigheter. Många program går mor en 
jämnare könsfördelning, kul! 

KURSUTVÄRDERINGAR 
Problem framför allt administrativt med ett gäng kurser på Institutionen för 
teknikvetenskaper. Emma och Matthias försöker få till stånd ett möte med studierektor snarast 
och hitta en lösning. Kanske ny kursansvarig eller ta hjälp av en kursassistent. Studierektor är 
informerad sedan innan sommaren.  

Språkproblemen i flervariabeln förra terminen har lett till många obehöriga till matstat. Vi tror 
inte att det är samma föreläsare i år. Det är dock svårt att få tag i bemanningen för kurser. 
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Henrik och Emma B tycker att det borde gå att ordna så att man inför rutin på att få reda på 
bemanning för samtliga programkurser för att underlätta arbetet.  

UTVECKLINGSPLAN 
Stort tack till Cecilia som jobbat med att utforma en långsiktig utvecklingsplan för 
programmet som omfattar massor av mål och planer. 

Punkten progression i skrivträning diskuteras och man beslutar skapa en arbetsgrupp som 
fortsätter undersöka hur detta kan implementeras på bästa sätt. Ingår i den gör preliminärt 
Henrik, Mårten, Gertrud och en lärare från SLU.  

 


