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1 Operativt arbete

• Påmint examinatorer om kurs-PM och dess innehåll.
• Behandlat inkomna åsikter kring programmet.
• Kursnämnder: TDA497 (interaction design methodology), ITS023 (teknik för ett

hållbart globalt samhälle), TDA548 (grundläggande programmering), DAT255 (soft-
ware engineering project), TDA452 (Funktionell programmering), TMV200 (dis-
kret matematik) fler på gång.

• Möten som: Utbildningsutskottet, Programlednings-lunchmöten, Ordförande-möte,
interna lunchmöten etc.

• Deltagit i en lärarkonferens på Aspenäs herrgård där utvecklingen av IT-programmet
diskuterades.

• Samlat in åsikter om, och deltagit i ett möte för vidareutveckling av, studentpor-
talen.

• Uppdaterat vår sida på nya chalmers.it och ITwikin.
• Börjat planera inför rekryteringen av studentmedarbetare inför nästa termin.

2 Kandidatnivå

• Genomfört ett klassrepresentantmöte på kandidatnivå. Vi ser även över hur vi kan
utveckla arbetet med kursrepresentanter.

• Möte med examinator för kommunikation engelska och ingenjörskompetens för att
utveckla kursen.

• Möte med examinator för ingenjörskompetens åk1 för att utveckla kursen, och
diskutera snITs inblandning.

• Möte med kursansvarig för Muntlig och skriftlig kommunikation åk1 för att disku-
tera införandet av LATEX som ett moment i kursen.

• Möte med kursansvarig för kursen design och konstruktion av grafiska gränssnitt
för att diskutera problem under tidigare kursomgångar.

3 Masterverksamhet

• Planerat in nästa klassrepresentantsmöte.
• Fortsatt arbetet med att lösa problemet med avsaknad av kursnämnder.
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4 Pedagogiska Priset

• Samlat in nomineringar till sektionens pedagogiska pris.
• Tillsatt en jury som utsett en vinnare.
• Planerat och genomfört en finsittning där priset delades ut tillsammans med sexIT.
• Undersökt hur man kan, och påbörjat arbetet med att, ytterligare lyfta fram vin-

naren och de nominerade.

5 Arrangemang

• Pluggfrukost med P.R.I.T. ons LV7 förra läsperioden och även planerat en denna
läsperiod.

• Haft teambuilding.
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