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Närvarande ledamöter: Yngve Sundblad, GA CSC 

Nils Enlund, PA Medieteknik 
  Ninni Carlsund Levin, univ lekt i Numerisk analys 
  Mona Eriksson, univ adj i Medieteknik 

Behrang Masoumi, PAS Datateknik  
Emma Wiklund, PAS Medieteknik  
Anna Gomez, ersättare PAS Medieteknik 
 
 

Minnesantecknare: Helene Rune, kanslichef CSC 
Övriga närvarande: Viggo Kann, HS, ÄS i Datalogi 
  Lennart Edsberg, ÄS i Numerisk analys 
  Svante Granqvist, ÄS i Tal- och musikkommunikation 
  Caroline Nordqvist, huvudämnesansvarig på SU 

Margaretha Andolf, ÄS i språk 
Per-Anders Legeryd nästa PAS Datateknik 
 

Frånvarande: Stefan Arnborg, PA Datateknik 
Danica Kragic, fo ass i Datalogi 
Mats Boij, univ lekt Matematik 
Thomas Sjöland, univ adj IMIT 

   
 
 
Mötet öppnades, Yngve Sundblad hälsade alla välkomna och särskilt Anna Gomez som på dagens möte 
kompletterade Emma Wiklund, PAS Mediteknik. 
 
1.Formalia 
Till övriga frågor anmäldes  
Mellanårsenkäten – Yngve, datorsalar – Viggo samt ”jättekort” – Behrang. 
 
2. Bolognaprocessen 
Utökningen av civilingenjörsprogrammens omfattning från 180-200 poäng betraktas som att 
programmen nyinrättas. 
GA vill förtydliga att övergångsbestämmelserna från 180 poängs civilingenjörsprogrammen till de nya 
300 hp programmen inte är beslutat ännu. 
ECTS-betygsättningen blir en 7-gradig, målrelaterad skala. Mål kommer att formuleras för kurserna. 
En konsekvens av Bolognamodellens införande är att Master- och kandidatutbildningar förmodligen 
kommer att inrättas i allt större utsträckning. 
Från centralt håll vill man tydliggöra skillnaderna mellan civilingenjörsexamen som yrkesutbildning och 
Masterexamen som generell examen. Risken finns annars att utbildningarna smälter samman. 
SU kommer att besluta om nya program den 14 september. 
 



 
 

 
 
3. Arbetet med civ-ing-programmen 200p 
Principbeslut om de nya civilingenjörsutbildningarna (omfattande 300 hp) tas av universitetsstyrelsen 
den 31/8. De nya civilingenjörsprogrammen skall bl a ge en möjlighet att ta ut en kandidatexamen efter 
uppfyllande av fordringarna. Strävan bör vara att möjliggöra detta efter 3 års studier.  
Målformuleringarna i förslaget till de nya examensbeskrivningarna för civilingenjörsutbildningarna är 
utförligare än tidigare och innehåller tre kategorier: kunskap, färdigheter och förhållningssätt.  
Behrang betonar vikten av civilingenjörsutbildningens koppling till forskningen. 
Mona saknar genusperspektiv i målformuleringarna. 
Nils anser att även ”tjänster” inte bara ”produkter” skall finnas med i målbeskrivningen. 
I samband med utformandet av de nya utökade civilingenjörsprogrammen bör kommunikation, språk 
samt vetenskapsteori både integreras i befintliga kurser och tillgodose behovet i nya kurser.  
Lennart Edsberg påpekar att ”vetenskapsteori och forskningsmetodik” är en obligatorisk kurs inom de 
nya Masterutbildningarna. 
GRU-CSC förordar att Datateknik resp Medieteknik 180p även fortsättningsvis skall vara 5-åriga 
sammanhållna yrkesutbildningar. 
Gru-CSC beslutar att uppdra åt resp PA Nils Enlund (Medieteknik) och Stefan Arnborg 
(Datateknik) att ta fram övergripande programmål i god tid inför universitetsstyrelsens 
principbeslut den 31/8. 

 
4. Kandidatexamina på Media och Data  
Kandidatexamina måste möjliggöras på civilingenjörsprogrammen.  
För Datateknik skulle man kunna göra om den befintliga kursen i mjukvarukonstruktion till ett 
kandidatexjobb.  Behrang anser att möjligheten att kunna ta ut en kandidatexamen är en stolpe på vägen, 
frågan är om det skall ske per automatik eller om det skall föregås av ett aktivt val. 
Randvillkoren för utformande av kandidatexamen gör att en ”automatisk” kandidat begränsar 
utformandet av en civilingenjörsutbildning. 
 
5. Ev gemensam ingång och uppläggning av medietekniks ingenjörs- och civ.ing.-program 
När beslut togs (1998) om att inrätta Medieteknik 120/180p var tanken att det skulle bli två parallella 
program med delvis gemensamma kurser. Programmen placerades på geografiskt olika platser varför 
istället två olika program skapades. För två år sedan fördes programmen ihop på Campus.  
Nu vill man skapa ett Medieteknikprogram med en gemensam ingång men med flera utgångar. 
Nils Enlund föredrog olika alternativa vägar genom utbildningen som förväntas leda till olika examina. 
 
Mona anser att det är önskvärt att samordna utbildningarna men att man bör ha sökkoder som är 
differentierade så att man söker till olika program. Både civilingenjörer och högskoleingenjörer behövs. 
 
Ett sammanhållet civilingenjörsprogram med möjlighet att ta ut kandidat riskerar att tappa studenter som 
får arbete efter tre år. Inrättande av Masterprogram är motiverat för studenter från andra lärosäten. 
 
Lennart Edsberg anser att det är synnerligen viktigt att införa kandidatexamensmöjligheten ur ett 
internationellt rörlighetsperspektiv. 
 
Ninni menar att om man tydliggör och förstärker skillnaderna mellan Master- och civilingenjörsexamen 
kan det resultera i att civilingenjörsexamen försvinner på sikt, eftersom de endast är gångbara i Sverige. 
 
Examensordningen reglerar skillnaden, men vi kan välja att ge en utbildning som rymmer båda examina. 
 
 
 
 



6. Uppdaterad utvecklingsplan 2006-2010 för GrU 
Endast några påpekanden om ordval framfördes till GA som noterade. 
 
7. Studenterna (stående punkt) 
Den nya PAS:en för Datateknikprogrammet, Per-Anders Legeryd, är nu formellt vald. Emma Wiklund 
fortsätter 1 år till som PAS för Medieteknikprogrammet 180p. 
D-studenternas brev till rektor angående Numerisk analys tillhörighet har inte besvarats. 
D-studenterna ser gärna att man sprider de 20 nya poängen över hela utbildningen. 
D-studenterna är oroade över att så få tjejer söker till söker till programmet samt att söktrycket över lag 
sjunker. Nya PAS har skrivit en rapport om genusperspektivet på D. Övriga Gru-gruppen vill gärna ta del 
av rapporten. 
 
8. Nästa möte 
…blir tisdag den 22 augusti kl 10.15. 
 
 
9. Meddelanden och rapporter 

• CSC-skolans samtliga förslag till nya magister/masterprogram har godkänts 
• Olle Bälter vikarierar för Viggo under höstterminen 2006 
• Olle Bälter representant i Gru-SCI 
• Stefan Nilsson representant i Gru-ICT 
• Ny teknologstudievägledare börjar på kansliet i augusti. Erik Edstam, D-teknolog som varit 
aktiv inom kåren och mycket aktiv inom D-sektionen (bl a inom phöseriet). 
• KTH står som värd för VM i programmering 2009 
• Söktrycket har över lag sjunkit till alla civilingenjörsprogram. KTH’s D och Media är de 
enda civilingenjörsprogrammen i landet med översökning (1,7 resp 1,4 förstahandssökande 
per plats). I dagsläget räknar vi med att CSC-skolan kommer att fylla sina utbildningsplatser.  

 
 
10. Övriga frågor 
Mellanårsenkäten – Yngve, har gjort ett utdrag över ett antal frågor som är värda en fortsatt diskussion. 
Mona vill tillsätta en arbetsgrupp, Yngve tar upp frågan med Ingrid. 
 
Datorsalar – Viggo, datorsalarna kommer att piffas upp i sommar. Bl a genom en storstädning, 
ommålning, några nya stolar, datorer och skrivare. Man kommer också att dekorera datorsalarna med 
arbetsmiljöregler. 
 
”Jättekort” – Behrang tackar för sin tid som PAS i Gru-CSC, det har varit både roligt och framförallt 
lärorikt. 
 
 
 
Yngve tackade Gru-CSC för det gångna läsåret sedan avslutades mötet med lunch på Syster o Bror. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Helene Rune 

 
 


