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Yngve Sundblad hälsade alla välkomna. 
 
 

1. Formalia 
Minnesanteckningarna förs av Helene Rune.  

 
2. Utbytesstudier – rapport/Patrik Gärdenäs 

Data resp Medieteknikprogrammen skickar ut färre studerande än övriga KTH-program. Orsaker 
till detta är bla att möjligheten att få jobb efter examen inom Sverige är stor. Man föredrar att läsa 
i engelskspråkiga länder = konkurrens om platserna. Likaså vill många åka till Japan.  
Inresande från Japan kommunicerar på engelska och vill hellre jobba med projekt istället för att 
läsa kurser. Många exjobbande D-teknologer får arbete i USA just nu. De flesta som åker till icke 
engelsktalande undervisningsländer har oftast läst språket mer ingående, eftersom undervisningen 
ges på landets språk.  
Inresande till medieteknikprogrammet är lågt vilket beror på att ämnet sällan är representerat 
inom tekniska högskolor. Läser man media på ett icke-tekniskt universitet är det ofta renodlat 
media. De inresande väljer ofta att läsa kurser på DSV p g a att kurserna där ges på engelska. Fler 
skulle förmodligen välja att läsa på CSC/Nada om undervisningen gavs på engelska. För att 
underlätta och tillmötesgå inkommande studenter kommer man att införa mer undervisning på 
engelska i åk 4-5. Inom Scientific Computing ges alla kurser på engelska. En annan orsak är att 
utbildningen i Sverige i sig är gratis. Paradoxalt nog är en av anledningarna att icke-engelsktalande 
studerande söker sig till Sverige är att de får träna engelska. Ut-/inresande är en viktig fråga så 
diskussionen kring detta skall fortgå i syfte att hitta förbättringar. 
 

 
3. Inriktningsansvarigs roll – principdiskussion 

Rutinerna för hur inriktningsvalsresultaten meddelas ses över av kansliet. Riktlinjer för 
inriktningsansvarig skickas ut tillsammans med resultatet av valet. 
Ninni vill gärna att inriktningsansvarig även beaktar forskningen genom att t ex rekommendera en 



forskningsföreläsning. Förslagsvis kan en doktorand inom inriktningsämnet berätta om vad 
han/hon gör. Olle omformulerar första punkten i ’ansvarig för kompetensinriktning’ med 
forskningsanknytning. 
 

4. Valmässa – gemensam med andra skolor? 
Punkten stryks eftersom den inte är akut och ett antal nya punkter tillkommit!  

 
5. Lärandemål och ECTS-betyg – arbetets fortskridande 

I princip är alla lärandemål för samtliga kurser i åk 1, 4 och 5 inom skolan genomarbetade. En 7-
gradig betygsskala införs på alla kurser. Varje delmål behöver inte beskriva examinationskrav för 
varje betygsgrad. 
Danica efterfrågar en enhetlig mall för utformande av lärandemål. Någon anser att kurserna är så 
unika så att det inte går att utforma en mall. Det vore bra om man kunde definiera vad som krävs 
för erhållande av resp betyg men det är inte nödvändigt! Danica har många funderingar kring hur 
lärandemålen är tänkta att utformas. Olle har fokuserat på att samla in lärandemål för skolans 
samtliga kurser. Steg två blir att gå igenom detta omfattande material och vid behov ev justera, ge 
feedback eller nåt, beroende på materialets kvalitet. 
Även examensarbetena kommer att omfattas av den 7-gradiga betygsskalan. Riktlinjer skall tas 
fram för betygssättande, liksom en kurs för lärare.  

 
Mitt i mötet kommer Skolchefen Ingrid Melinder in och berättar utförligt att till årsskiftet kommer Yngve att sluta som 
Grundutbildningsansvarig vid CSC-skolan. Yngve har redan från början varit överens med Ingrid om att GA-
uppdraget skulle avslutas inom cirka 1 år, eftersom man behövde en erfaren person som GA vid uppstarten av den nya 
skolorganisationen. Olika namnförslag till ny GA har diskuterats i ledningsgruppen. Gruppen har enats om att ny 
GA vid CSC-skolan från 1 januari 2007 blir Olle Bälter. 
 
6. Studenterna (stående punkt) 

Var hittar man kursanalyser? De ligger på nätet.  
Var kommer man att lägga poängen i det nya 200ps D-programmet?  
De tillkommande 20 poängen kommer att läggas inom inriktningarna samt 1 poäng etik som lagts 
i basblocket. Beträffande hållbar utveckling är hela D-programmet i sig hållbart! 
 

7. Schemaläggningen 
En funktionsadress för schema på skolan är ok. Likaså att utgå från föregående års lässchema är 
bra men att inte prioritera ändrade kurser är enbart dumt. Vår önskan är att de flesta kurser skall 
schemaläggas centralt. 
Ninni menar att schemaläggning på skolorna kan komma att generera inlåsning eftersom ingen 
samordning med andra skolor då kommer till stånd. 
Man får gärna ta bort det periodlösa systemet i åk 1-2. Dock anser D-teknologernas representant 
att ett periodlöst system som fungerar är bra eftersom meningen är att man ska sprida 
tentamenshetsen! 
Olle, Yngve och Helene författar ett svar på rektors beslutsförslag angående schemaläggningen. 
 

8. Gru-utskottets synpunkter på de nya civingprogrammen 
Nils – man har räknat fel inom mat-natblocket summan är 36 poäng inte 31 poäng som 
gruutskottet kommenterat! Programmeringstekniken är inräknad pga tidigare direktiv från centralt 
håll. 
Mats B – man bör definiera vad mat-nat och teknikområde är, innan den lokala 
examensordningen fastslår obligatoriska antal poäng inom resp område. 
Yngve påpekar att Medieteknikprogrammet bör överväga att plocka in mer matematik. 
Stefan vill gärna ha kandidatexjobben som frivilliga om det går bra. Eventuellt kommer vissa 
inriktningar att läggas ned, t ex Filosofi och Industriell ekonomi. 
Den text som motsvarar högskoleverketsformuleringar kan strykas. 
Resp PA får se över kritiken och vad som ev bör förändras. Vid programkollegier på resp 
program kommer man att diskutera synpunkterna. 
 



9. Ny inriktning på Datateknik 
Inriktningen Industriella informations- och styrsystem har funnits som individuell inriktning men 
formaliseras nu till en inrättad inriktning på D-programmet. Senaste versionen av inriktningen 
delades ut vid mötet. 
 

10. Läro- o timplanerna för läsåret 2007/2008 
LoT underlaget skickas för beslut till skolstyrelse när Olle gått igenom samtliga LoT:ar. 
 

11. Nästa möte 
blir 24 januari 2007  kl 9.15. 
 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

 
 
 
 
Vid anteckningarna 
Helene Rune 
 


