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Institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) har inkommit med en ansökan om förändring av kursplanerna för EITN30 Internet inuti samt EITP 15 Kretskortsdesign och proto-typkonstruktion. Institutionen uppger att i LP3 har de på EIT
två projektkurser, EITN30 och EITP15, som normalt genomförs i grupper om två
studenter. Utifrån de restriktioner som gäller idag anser institutionen att projekten
ska genomföras individuellt och med begränsningar av antalet studenter i sal. Institutionen behöver därmed begränsa antalet studenter i kurserna mer än vanligt.
Riskbedömning har gjorts vad gäller möjligheten att genomföra kurserna med hänsyn till risken för smittspridning.
Institutionen önskar att kurserna inför kursanmälan får platsbegränsningar enligt:
EITN30 20 studenter
EITP 15 12 studenter
Kurserna beslutas av programledningarna C/D (EITN30) och E (EITP15).
Beslut
Ordförande i ledningsgruppen för grundutbildning beslutar att tillstyrka förändringen av kursplanerna för EITN30 Internet inuti samt EITP15 Kretskortsdesign
och proto-typkonstruktion. Förändringen görs efter att en riskbedömning har gjorts
vad gäller möjligheten att genomföra kurserna med hänsyn till risken för smittspridning. Denna bedömning har visat att för att kunna genomföra kurserna kan
man inte tillåta så många studenter som normalt och därför vill man ändra platsantalet till
EITN30 20 studenter
EITP 15 12 studenter
Urvalskriterier för EITN30: Antal poäng på programmet. Förtur ges till studenter
vars program har kursen listad i sin lär- och timplan.
Beslutet medför att platsbegränsning införs på EITN30, medan befintlig gräns
sänks på EITP15 (från tidigare 24 platser).
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ordförande i ledningsgruppen för
grundutbildningen efter föredragning av Katarina Celander-Öhrström, administrativ koordinat/
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