Grundutbildningsgruppen
Skolan för datavetenskap och kommunikation

Minnesanteckningar från möte 2006-08-22
Närvarande ledamöter:

Yngve Sundblad, GA CSC
Stefan Arnborg, PA Datateknik
Nils Enlund, PA Medieteknik
Ninni Carlsund Levin, univ lekt i Numerisk analys
Mona Eriksson, univ adj i Medieteknik
Danica Kragic, fo ass i Datalogi
Per-Anders Legeryd, PAS Datateknik
Emma Wiklund, PAS Medieteknik

Minnesantecknare:
Övriga närvarande:

Helene Rune, kanslichef CSC
Margaretha Andolf, ÄS i språk
Olle Bälter, HS, ÄS i Datalogi
Svante Granqvist, ÄS i Tal- och musikkommunikation
Björn Hedin, ÄS i Medieteknik
Caroline Nordqvist, huvudämnesansvarig på SU

Frånvarande:

Mats Boij, univ lekt Matematik
Thomas Sjöland, univ adj IMIT
Jonathan Fransson, PAS Medieteknik 120

Läsårets första möte öppnades, Yngve Sundblad hälsade alla välkomna och särskilt Olle Bälter som
under höstterminen kommer att vikariera för Viggo Kann.
1.Formalia
Minnesanteckningarna förs av Helene Rune.
2. Programmål för Data- och Medieteknikprogrammen
Den 31/8 skall universitetsstyrelsen fatta beslut om inrättande av nya program och preliminära
programmål för dessa.
Stefan Arnborg har under sommaren diskuterat Datatekniks programmål med bl a programansvarig
student, Viggo och Yngve. Mötet kom fram till att uppräkningen av specialiseringar inte skall finnas
med i programmålen. Stefan uppdrogs att göra några småjusteringar och därefter skicka till Helene för
vidarebefordran till Rektor.
Nils hade hörsammat Viggos synpunkter på Medietekniks programmål och kommer att korta ned vissa
meningar. Medietekniks programmål bör stödja CDIO-målen.
Gru-gruppen bör enas om hur programmålstexterna relaterar till högskolförordningen och KTHs
lokala examensordning. Gru-gruppen enades om att inga större ändringar av programmålen i nuläget
behövde göras eftersom de är att betrakta som preliminära.
Däremot bör strävan vara en enhetlig utformning av programmålen gemensam för KTH.

3. Antagningen – lägesrapport
Datateknikprogrammet har pga felhantering av KTHs centrala antagningsenhet tagit in samtliga sökande,
vilket inneburit ett stort överintag. Till 120 nominella platser är för närvarande cirka 161 personer antagna.
Återstår att se hur många som är kvar efter inskrivningen den 30 augusti.
GA som vill vända det oplanerade överintaget till något positivt konstaterar att Datateknikprogrammet
numera är ett av de största civilingenjörsprogrammen!
Medieteknik 180p har för närvarande ett överintag på 10 personer.
Medieteknik 120p har antagit 49 personer till nom 50 platser.
Dessvärre har antalet kvinnor sjunkit. För närvarande endast 3,5% på Datateknik och cirka 20% på
Medieteknikprogrammen.
4. Sommarkursen i förberedande kurs i programmering – lägesrapport
Den förberedande kursen i programmering har tillkommit i syfte att minska nivåspridningen på
förkunskaperna. Olle Bälter gjorde en sammanfattning av kursens innehåll - de mest grundläggande
kunskaperna i programmering. Kursen får inte tillgodoräknas i civilingenjörsexamen, poängen är dock
studiemedelsgrundande. Ett förtydligande behövs huruvida befintliga programstuderande ska få läsa
kursen i syfte att få ihop fler CSN-poäng.
Till nästa sommar planerar man att erbjuda kursen för samtliga sökande till högskole- och
universitetsutbildningar i hela Sverige.
5. SUs Bolognaplaner – lägesrapport
Caroline berättade att en del arbete återstår, bl a lärandemål. En 7-gradig betygsskala beräknas vara införd
fullt ut 2008.
6. Övriga frågor
Påminnelse om skolmottagningen den 25 augusti - anmälan till Karin Hultquist.
7. Grundutbildningsgruppens mötestider för höstterminen
Spikade mötestider för Gru-gruppen är:
26 september kl 10.15
10 oktober kl 9.15
Preliminära tider:
14 november samt 5 december.
Vid anteckningarna
Helene Rune

