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Närvarande  

Lars Bygdén 

Marcus Eriksson 

Leif Johansson 

Britta Malmqvist 

Annika Moström 

Sven Rönnbäck 

Florian Schmidt 

Linnea Stålstam 

Catharina Åhgren 

 

Ledamot/lärare 

Ledamot/företagsrepresentant 

Ledamot/lärare 

Ledamot/företagsrepresentant 

Ledamot/lärare 

Ledamot/lärare 

Programansvarig 

Ledamot/studentrepresentant 

Ledamot/studievägledare 

 

Tid: Kl. 15-17 

Plats:  TB316, Teknikhuset, Umeå universitet 

 

Ärenden 

Nya ledamöter 

 Leif Johansson 

 Britta Malmqvist (Rototilt) 

 Marcus Eriksson (Sigma) 

Generellt: Från 2020 PA och PR mandatperioder (4 år). Ny programråd klart till juni 2020. 

 Studentrepresentanter Ellenor P (år 2) och Hampus E (år 3) inte närvarade.  

 Studentrepresentant för år 1 måste bestämmas (av NTK). 

Uppföljning PR möte 3 juni 2019 

 Fler studenter har tagits in (37 istället för 35). Antal studenter som går År 1 just nu: 33 

 Programhemsidan har förbättras/uppdateras (högre söktryck, fler kvinnliga studenter) 

 Vi har bytt plats på kurserna Maskinelement och Hållfasthetslära. Även Styr- och regler är 
påverkad av ändringen. 

 Studenter önskar: Om möjligt bara heltidskurser (under utredning). 

 Behörighetskrav på avancerad kurser i examensarbete ska tas bort (under utredning). 

 Mall för rapportskrivning efterfrågas (genomgående för hela programmet) (utreds). 

Co-op initiativet 

 Allt löper på bra. Men: Markus Boman slutar vid Externa Relationer. Victoria Sörensson tar 
över hans ärenden och blir kontaktperson för Co-op från och med januari 2020. 

 Tidsplan 2020 är fastställd och skickas ut till studenterna. 

 Det bör framföras tydligt att inte alla studenter kan få en Co-op plats. 

Nytt på maskinteknik och TFE 

 Ny lektor i maskinteknik: Davood Khodadad (tar över efter Lars Andersson).  

- PhD från LTU, Luleå; just nu vid Örebro universitet.  
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- Bakgrund i optisk mätteknik 

- Kurser 2020: Hållfasthetslära, Inledande kurs för maskinteknik, Maskinelement 

- Kurserna kommer att ges på engelska! (Bra, tycker all i PR) 

 Programuppdatering och effektivisering.  

- Över tid kommer fler kurser på TFE samköras över programgränserna, t.ex. en Inledande 
ingenjörskurs eller mätteknikkurser. 

- Heldagsmöte under våren för att diskutera den framtida utformningen av 
maskinprogrammet. 

- Inkludera mer programmering, digitalisering och elektronik? 

- Hållbar utveckling? 

- Fler valbara och avancerade kurser? 

- Speciell inriktning, t.ex. mot optiska mätmetoder inom maskinteknik? 

 Amanuens Ellenor Persson 

- Planerar enkäter och utvärdering (studenter, alumner, företag).  

- Närvaro vid Basår information 22 januari samt Öppet Hus 25 februari. 

 PA skapade en Google Groups – Maskinteknik-UmU 

- Enklare kommunikation med studenterna 

- Se tidigare utskick som inlägg i forumet 

- Forum för diskussioner 

- Bara sammanfattande mail kommer skickas ut; högst en per vecka. 

 Ny utrustning för studentlaboration: 3D scanner och 3D skrivare. 

- 3D scanning av objekt skapat i CAD och utskriven med 3D skrivaren – Toleransanalys 

- ”Reverse engineering” – skapa en CAD ritning av ett objekt genom 3D scanning   

- Jämförelse av olika optiska metoder för 3D avbildning av objekt, som deflekometri och 
fotogrammetri och ”structured light illumination” (3D scanner). 

- Oklart i vilken/vilka kurser utrustningen ska användas. 

- Oklart vem som utvecklar laborationen i detalj. 

 

Hur ska maskinteknikprogrammet se ut om 5 år? 

 Ökad internationalisering, fler kurser på engelska, utbytesstudenter, kanske ett sabbatsår 
med kurser utomlands – när man kommer tillbaka tar man ut Hing och Master examen. 

 Programmering ska vara med. Kanske en Matlab (och C++) kurs? 

 Det behövs en ansvarig för 3D skrivare och 3D scannar (kanske en student?).  

 Komatsu börjar använda CAD med dynamisk FEM och CFD för tidsupplöst FEM (bra för 
simulering av t.ex. vibrationer). Fundera på kursuppdatering. 

 Undersök möjlighet för ett 4:e år i programmet med valbara och avancerade kurser; erbjuder 
Master examen, och kanske en civilingenjörsexamen i längden (forskning behövs). 

Studenter önskar 

 Mer information om Google Groups mailinglista/forumet. Minska antal mailutskick. 

 Informera om kursbyte Maskinelement och Hållfasthetslära (fysisks i klassrummet) 

 Förbättra/minska rättningstider för tentamen. Reglerna ska följas. 
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 Tillgång till kursrapporterna. 

 Att alla lärare ladda upp kursrapporter (kursutvärdering). 

 Att information om kurslitteraturen kommer tidigt under terminen i ett välkomstbrev och i 
Moodle (Moodle sidorna skapas och antagna studenter läggs till vid terminsstart). 

 Att välkomstbrev skrivs och skickas ut i tid till alla maskinkurser. 

 PA tar upp dessa punkter med studierektor (Ronny Ö). 

 

 

 

Justeras Vid protokollet 

Florian Schmidt Florian Schmidt 

Catharina Åhgren 

 


