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Caroline Olofsson

Nu börjar våren närma sig sitt slut och det är 
äntligen sommar. Den välförtjänta ledigheten när-
mar sig och är för vissa redan här. För er som har 
tentor kvar så är det bara att kämpa på för ni är 
snart framme. 

Detta är M-ord 15/16 sista nummer och vi är glada 
över att ha fått så taggade efterträdare och tror 
att de kommer att göra ett fantastiskt jobb. Även 
andra föreningr har nu fått efterträdare och de 
går att läsa om i tidningen. 

I och med att detta är vårt sista nummer vill vi 
tacka alla som har läst våra tidningar. Vi hoppas 
att ni har tyckt om våra tidningar och att vi har 
lyckats roa er när studierna känns tunga. 

Lycka till med tentorna och glad sommar!
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M-ord kollar på spex

“Många känner säkert till denna kända egyptiska faraon och historien 
om hur hon förförde Julius Caesar, men vad som även historiskt sett är 
dolt i mysterier är tiden innan hon blev känd, då hon i flera år var exil-
erad från sitt rike. Vi avslöjar allt om vad som egentligen hände under 
de åren!”

I April månad blev redaktionen inbjuden att kolla på genrepet av Bob-
spexets rafflande tolkning av historien om Kleopatra. I två akter fäng-
slade ett gäng grabbar utklädda till kraftfulla damer och klena pöjgar 
hela publiken med sin sköna stämsång.

Handling: 3/5
Det var en spännande pjäs med många delar. Bitandes på naglarna satt 
redaktionen och väntade på nästa scen. Något svårt att följa handlin-
gen vid enstaka tillfälle. 

Sång: 4/5
Väl framförda sångnummer, både i grupp och solo. Att det enbart var 
herrar som sjöng kunde man inte tro, då vissa stämmor var ljusare än 
solens strålar.

Skådespeleri: 4.5/5
Den starkast lysande stjärnan under föreställningen var de briljanta 
skådespelarna som, trots att det var genrep, presterade i toppklass.

Redaktionen rekommenderar alla som håller denna tidning att gå och 
se spexet. Det är förmodligen mer värt än att tentaplugga. De som vill 
veta hur många gånger en kan se spexet utan att förstöra studierna 
hänvisas till Kuggprognosen sist i detta nummer.



5

 

 

Har du hört talas om oljemiljardären 
från kuwait som köpte en massa kossor?

Ja, han som blev milkshejk! 
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M-ord 16/17

Efterlyst:
Namn: Josefine Johansson
Smeknamn: Josse
Post: El jefe
Alibi: För lätt, behöver mer utman-
ing

Offer nr1:
Namn: Ellinor Claesson
Smeknamn: Ellen
Post: Paparazzi
Motiv till mord: Screenshotade en
snapchatbild

M-ord 16/17 vision:
Under vårt år i M-ord ska vi locka fler läsare från alla år på maskin 
genom att dels blanda nya reportage med gamla artiklar i arkivet och 
involvera maskinteknologerna i tidningen. Vi ska fånga så många ögon-
blick som möjligt på bild och dela detta med läsarna samt skapa en 
riktigt go stämning på sektionen.
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Offer nr4:
Namn: Hannah-Maria Elfving
Smeknamn: H&M
Post: Nord
Motiv till mord: Ej van vid värme, 
för långt söder ut

Offer nr5:
Namn: Gustav Ljungqust
Smeknamn: Sunkquist
Post: #-ansvarig
Motiv till mord: För mycket #:s

Offer nr6:
Namn: Martin Trieu
Smeknamn: Ma´tin
Post: Oklart, hörde ej vad han sa
Motiv till mord: Inget förstår 
honom

Offer nr7:
Namn: Maria Börjesson
Smeknamn: Börje
Post: Mjölkansvarig
Motiv till mord: Trodde hon vad 
död redan innan

Offer nr8:
Namn: Annie Edvardsson
Smeknamn: Annie
Post: Filteransvarig
Motiv till mord: Redigerade för 
många bilder

Offer nr9:
Namn: Jens Buss
Smeknamn: Kristian Bergman
Post: Eukalyptus
Motiv till mord: För många bus-
solyckor

Offer nr2:
Namn: Christoffer Hansson
Smeknamn: Hasse
Post: Twitteransvarig
Motiv till mord: He´s so fluffy he 
had to die

Offer nr3:
Namn: Magdalena Bogren
Smeknamn: Magda
Posten: Ryska
Motiv till mord: Ej mördad, dog 
av tristess
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PEAs &
LOVE
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M-ORD TESTAR GRANSKNING
I detta nummer av M-ord har vi valt att testa på grävande journalistik i 
form av granskning.

HUR STYRET KRITISERAR M-ORD
Under det förra sektionsmötet märkte vi i M-ord något oroväckande, 
Styret hatar oss. När nya M-ord skulle väljas in så klagades det mycket 
på den sittande redaktionen och hur granskning och dokumentation 
av vad som skett på sektionen har skötts. Detta var något vi aldrig 
har fått höra tidigare och gör oss fundersamma på om Styret har varit 
oroliga att berätta detta för oss då de är rädda för vad vi ska skriva. Är 
styret rädda för oss (det bör dom vara) då de inte berättat detta för oss 
någon gång när vi kan försvara oss eller tycker de bara om att hugga 
M-ord i ryggen? Knivar i ryggen biter inte på oss då vi alla spenderar 
vår fritid på gymmet och har ryggtavlor bredare och hårdare än Vik-
tors falska leende när han till oss säger att han tycker om vår tidning. 
Självklart tar vi i M-ord gärna emot konstruktiv kritik men då gärna 
inte på ett sektionsmöte genom att de ställer konstiga frågor till de 
sökande. Lite av det de klagade på hade Styret, om de läst tidningen 
lite mer noggrant, upptäckt att vi har gjort så som i varje nummer har 
information från sektionsmötet, information från programmet om vad 
som händer och ofta beskrivning av större arrangemang som skett så 
som jubileum och mottagning. Men i slutändan är all PR bra PR, så vi i 
M-ord blickar framåt mot ett nytt år med en ny redaktion som förhopp-
ningsvis kommer lyckas se igenom Styrets falskhet.
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FANBÄRANDE
Ända sedan första gången Cortègen avgick från Chalmers år 1909 
har Göteborgare varje år kunnat njuta av att se vår Vice Fanbärare 
bära den glänsande Maskinfanan längst fram i ledet, likt en stolt 
fågelmamma stolt andför hären som kommer bakom. Så dock inte 
detta år. Vi var nog många som trodde att det var säkert att välja 
in två så förmodat inlästa på de olika kommittéernas antaganden 
som Sektionens ordförande och Vice ordförande till posten som 
Vice Fanbärare (ordinare är som bekant den maniskt städande 
Fredrik Reinfeldt). Under sektionsmötet då de två Vice valdes in 
på SM 4 ställdes den raka frågan som förtjänar ett knivskarpt svar 
“kommer du kunna bära fanan under samtliga arr då det är efter-
frågat, och då i synnerhet balen och just Cortègen” svaret var då 
givetvis “Ja, det är ju självklart” från minst en av dem. Med detta 
som valspäck blev de genast inVALda. 

Så kom då dagen C och maskinfanan gick inte att skåda. Vad är 
då anledningen till detta bortfall? Hade dom gått ut i skogen och 
tappat täckning, eller råkat ut för något annat otäckt? Hade dom 
börjat spela i plingplong orkester och hamnat i ett triangeldrama? 
Var någon överkörd och inlagd som sill på Sahlgrenska? Svaret 
kom snabbt; NEJ! De två invalda, Andreas och Emilia, var inte i 
ledet helt enkelt därför att de tyckte det var viktigare att göra 
annat så som att intaga omdömes försvagande dryck. Men var 
gjordes då detta? Långt ut i skogen helt utan hopp om avverkan? 
På en klippa njutandes av MAKrillar? Nej för på gatan precis bred-
vid Cortègens tåg sprang M-ord nämligen på Andreas som likt en 
kannibal skrattade, inte med oss utan ÅT oss, utan en tanke på 
att varesig be om ursäkt eller komma med undanflykter. M-ord 
menar att detta är skandalöst och är nu oroade inför fortsättnin-
gen, är det dags för omval?
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Singelklubben
Balder Hagert
Ålder: 22
Stjärntecken: Tvilling
Balder kommer från Sveriges stoltaste stad 
Göteborg och älskar kräftor och räkstjärtar. 
Men som det så lätt blir, har han också nätha-
tat en hel del när fiskenäten trasslar in sig i 
varandra och sig självt. Balder växte upp i ett 
kärleksfullt hem och hans mor Lise Berg såg 
alltid till att det fanns gott om liv i lilla Balders 
liv. När Balder växte upp upptäckte han att han 
gillade att åka upp och ner i liftar och begav sig 
till en inte namngiven by i Österrike där han 
besudlade backarna i flera år innan han slutli-
gen hamnade på Chalmers och kanske i just din 
rara lilla famn.

Joel Trollheden
Ålder: 21
Stjärntecken: Våg
Joel lärde sig mycket om näthat och magi 
under sin uppväxt i Trollhättan. Joel har nu 
under våren haft fullt upp med Nollk och 
därför haft det lite svårt att öva på sin magi, 
men eftersom dom inte gör något under 
sommaren och hösten lovar Joel total hän-
fördhet under nämda period. I sin erfaren-
hetslåda har Joel många saker på sin lyra 
(fånga boll med en hand), till exempel har 
han varit på upptäcksfärd i det forna Sovjet 
där han träffade sin numera nära vän och 
Rysslands snabbaste korvstoppare “Korv-ba-
tjoff”. Joel är som ni förstår en mångfacit-
erad man och vi vågar lova att han är magisk 
med sin trollstav.
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Namn: Caroline Ansin
Ålder: 19 ½
Stjärntecken: Stenbock
Caroline är en pingla från Gotland som numera är ö-
känd på Gasquen för sina sweeta moves och sin blonda 
frill. Med sin stadiga längd på 212 cm röjer hon runt på 
Gasquen medan alla runt omkring faller så fort dom 
får en doft av hennes lockiga hår, men hon nöjer sig 
inte med vilket gasque-slask som helst och är nu på 
jakt efter en vårdad herre med RAUK rygg. Så är du en 
herre (kanske dam med, vem vet? inte vi) som gillar 
fina solnedgångs-picknickar men som samtidigt inte 
tackar nej till en 20 timmars lång utekväll är det här din 
chans!

Namn: Tove Sohlman
Ålder: 20 ½ 
Stjärntecken: Lejon
Denna stockholmsbrud är precis som alla andra lejon: 
passionerad, romantisk och älskar att bli bortskämd. 
Och är det något annat som lejon gillar så är det chef-
spositioner. Så tycker du också om att tjejen är överst 
och du har djupa fickor så är detta tjejen för dig. Toves 
favorit resmål på sommaren är Grekland eller Greece 
som det heter på engelska, det tycker vi är fett.

Stina Wahlström 
Ålder: 21
Stjärntecken: Oxe
Stina är en frisk fläkt som älskar djupa och långa 
dyk, hon gillar även att resa och ibland kombin-
erar hon sina båda intressen genom att ta vals-
trömmen väster ut till Amerikat där hon till och 
från tittar på Cats som är hennes favoritmusikal. 
Det är dock inte alltid det går som man tänkt sig 
utan guldet blir till sand, och man får se på den 
ändå ganska goda cheess (Ost?) istället, vilket 
Stina tycker är ett riktigt misstag att titta på, smaklösa gouda alltså och inte 
chess för det är hon faktiskt ganska bra på. Tycker du inte heller om dåliga 
förlorare? Då är Stina din tjej.
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Klippt och saxat 
från 1999



19



Kuggliga
Termodynamik 51,8% 
Efter den här makalöst svåra tentan var det väl ändå få som hade rena under-
kläder? 51.8 % talar ju sitt tydliga språk. Det känns som att kunskapsnivån här 
är på samma nivå som en död dykare: på botten. Redaktionen dömer er inte! Vi 
har varit där ni är nu, 5/8 kuggade också tentan första gången. Att hålla reda på 
entalpier, ideala gaser* och allt annat som är cp är inte det lättaste när man är 
stressad över CSN.  
Precis som att en ölmage inte kan försvinna har vi i den här kursen lärt oss att 
energi inte kan förstöras (om vi inte talar mental energi. Den förstörs totalt för 
M2an). Bättre lycka nästa gång!

*inte att förväxla med ideala fisar. Annan sak. 

Statik och hållfasthet - 40 % 
De få vettiga som började plugga i tid gled igenom den här kursen friktionsfritt*, 
men för majoriteten är allt tjäbbel om momentvektorer, och kraft-rektorer (Stefan 
Bengtsson) helt obegripligt. All tid i LP3 lades på att limens:a den här kursen. Så 
mycket tid att det (Apropå rena underkläder) vore ett rent under om någon hade 
rent under, under tenta-P.   
Många välbekatda ansikten kommer att skådas i sommar, hörni! 

Logistik 0% 
En av många mysiga kurser M3an har möjligheten att välja i LP3. Valde man 
inte den lättaste vägen (Arkitekturhistoria) så var detta the next best thing. Två 
vrålgoa göbbar som tjötar sig igenom åtta veckor med bravur. Precis som redak-
tionen förutspådde i förra numret var det en ynka skara som inte klarade logis-
tiken (läs inga).  
För att lära dig om konsten att optimera materialets resa måste du själv genom-
föra en inre resa: blir det I eller ej?

20



Kuggprognos
Nu var det återigen läsvecka 7 och här sitter du med ett exemplar av M-ord i näven och 
prokrastinerar utan dess like. För dig som är ny läsare önskar Redaktionen dig välkom-
men till klubben för oss som förmodligen kommer att beröras av ämnet i denna lilla 
artikel. Läser du det här kan vi alla komma överens om att du inte gör det du borde, det 
vill säga plugga. Det är ju trots allt fredag läsvecka 8 i det bästa fallet... Men släpp inte 
tidningen riktigt än utan läs om de som går mot en dystrare framtid än vad du själv gör!

Hållfasthetslära - 45 % 
Man brukar skämtsamt (inte alls skämtsamt egentligen) säga att hållfen är en av “the big 
5”: Hållf, Dynamik, Strömning, FEM och Regler. Det är första gången M1 stöter på en 
av dessa och det går sällan helt friktionsfritt (se Kuggligan - Statik och hållfasthet). Det 
värsta med kursen är inte att Enelund är duktig på att skriva otypade tentor utan det fak-
tum att solen äntligen tittat fram samtidigt som man behöver sitta och pilla med en B-I-B, 
balk-i-böjning. Och inte rätt sorts balk..  
Den ena maskinaren till den andra efter hållftentan: 
– Vad gör en du på skoltaket?? 
– Jag ska hoppa av skolan!

IPO - 25 % 
“Äntligen” skriker låtsasmaskinaren: den som intalar sig att “maskin är rätt” men som 
(precis som landet ovanför USA) kan-nada om Hållf, Termodynamik och Matlab. Kursen 
som inte har nåt med maskiner att göra, som äntligen sveper in oss med sina ord och 
långa texter, har landat lika säkert hos M2:orna som att brandmäns* drömmar går upp i 
rök. Jan Lindér är en mycket kompetent föreläsare som kommer få er att förstå att vissa 
lärare ska man ta bokstavligt (alltså typ liksom citera). Lätt för de med M-photografiskt 
minne, svårt för er med för bra räknekunskaper. 

Matstat - P(fail) < 2 % 
Precis som alla andra LP4 (bortsett 1an) har maskinaren en go läsperiod framför sig.. ja, 
bortsett från kandidatarbeten och presentationer och allt det där. Vi har i alla fall en skön 
rysk snubbe som coachar oss att bli pokerproffs. Matematisk statistik är en mysig kurs 
som går att göra helt och hållet framför datorn hemma. Blandas Matlab med sunt förnuft 
likt en bra lemonad så här på vårkvisten är denna kurs inga problem. Klarar man dug-
gorna kan man dessutom skippa tentan.. fett nice.  
Så efter avslutad kurs kan vi alla stämma in i: 
- Hur gick det med pokerspelandet igår? 
- Dåligt, fick spader och nu är jag helt knekt!

* Självfallet brandkvinnor också
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Jaa, våra fina 
vänner och trogna 
följare! Då var det dags 
för den sista delen av 
Emma&Elins selfieskola. Nu har ni 
fått lära er allt om vinklar, ljus och poser, det är allt man behöver för 
en få en riktigt snygg bild! Den sista delen handlar om att få till ett 
riktigt bra motiv! Du måste ju självklart vara med på din selfie, du får 
gärna ta med en vän. Men det kan även vara trevligt om man får med 
något bra i bakgrunden. En så kallad smygselfie! Kan vara bra ifall man 
t.ex. vill granska styretkassören, Stens, arbete!

Protip: För att kunna smyga riktigt ordentligt, använd gärna en selfie-
pinne!

SMYGIS NR 1: Fel fokus

Det gäller att ha koll på vad 
det är man vill få med på 
bilden i bakgrunden. Man 
måste vinkla kameran tillräck-
ligt långt bort från ansiktena 
för att få med mycket bakgr-
und. Men akta dig! Vinklar du 
kameran för mycket så kanske 
du missar dig själv i bilden!
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SMYGIS NR 2: Den uppen-
bara smygaren
För att säkerställa att du får 
med dig själv och ditt bakgr-
undsmotiv kan det vara bra 
att sluta skämmas över din 
selfie och bara köra på. Peka 
och le! Dålig med smyg kanske 
men den ger en riktigt bra 
bild! Snyggt!

SMYGIS NR 3: Den ultimata 
smygaren

Med den här smygselfien kan 
du ta en riktigt bra och gran-
skande smygbild! Se till så att 
du hittar ett stort objekt att 
gömma dig bakom och så att 
du har ditt bakgrundsmotiv i 
rätt vinkel. Sedan är det bara 
att knäppa av din bild. Kanske 
inte ger en lika snygg bild 
som Den uppenbara smygaren 
men, mycket högre smygfak-
tor och granskningspotential. 
This is the way to go!

Detta var det sista numret av Emma&Elins selfieskola, hoppas att ni lärt er 
mycket och att ni har haft lika roligt som oss! På återseende!
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MNOLLK ÄR I FORM TILL MOTTAGNINGEN

SMHI
MNOLLk
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Lika som bär

Rasmus?? Rasmus??Rasmus??



kvartalets bus!
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Ojojoj detta sektionsmötet var det hård konkurrens med tre 
bus och vinnaren blev buset med bautastenen. Buset genom-
fördes genom att sätta upp en bild på bautaSten på maskins 
fina bautastenen. Vi i M-ord tycker att detta var ett väldigt 
bra bus och uppmanar som vanligt till ännu mer busande.
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Across

3. Vad äter en kinesisk matematiker?

6. Hur många människor bor det i Tyskland?

8. Vad heter Turkiets mest kända sångare?

9. Vad händer om man snor ett JAS? Man blir ...

11. I vilket land har man lägst kunskapsnivå?

12. Vilken fågel ger sig alltid?

Down

1. Vilka djur är det mest synd om?

2. Får får får? Nej, får får ...

3. Varför skilde sig Nelson Mandela? För Nelson kan ...

på.

4. Vilken ryss hade namnsdag för ett dygn sedan?

5. Olle skulle köpa en fönsterruta. Expediten frågade om

han ville ha den ...?

7. Katt åt lampa, ... i magen.

8. Vad är en död tvilling? Mer ... än den andre

10. Hur ser man att en bil är från Polen? På ...

11. Var finns det billiga kor?

M-ords vitsiga korsord
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Rapport från sektionsmötet:
Interpellation 1 Vision
Vad tycker du Maskinsektionen skall ha för vision? Styret arbetar just nu med att ta fram en ny, 
så har du några förslag eller bara värdeord du tycker ska vara med så rekommenderas du att 
framföra dessa till valfri styret medlem snarast. Under mötet yttrades tankar om att sikta högt, 
”Högsta …” snarare ”hög …”. Vidare är det mötets mening att lyfta in ord som stolthet över sek-

tionen och gemenskap inom sektionen.

Interpellation 2 Tisdagslunch
Efterfrågan på tisdagsluncher är extremt varierande och de aktiva tillsammans med styret 
funderar därför på om det finns någon annan aktivitet som är hade varit mer uppskattad men 
som tar ungefär lika lång tid att arrangera dvs 8h per person i respektiveförening. Inte mycket 
matnyttigt kom fram under själva diskussionen som mest handlade om själva lunchen och allt 
för lite om alternativa aktiviteter. Har du förslag på aktiviteter du vill se, prata med valfri aktiv 
eller gå direkt till Andreas i styret.

Winden
Winden kommer att renoveras, yayy äntligen, dock ingen travers vilket var efterfrågat. Efter en 
genomlysning av såväl arbetsplan som ekonomi och sponsring från program och andra bidra-
gande instans beviljar sektionsmötet 193 000 SEK +15% utifall att de inkomna offerterna brister, 
vilket de enligt lag får göra upp till 15%. Sektionsmötet er att detta med tanke på vad vi får och 
hur stor andel av totalkostnaden vi betalar är ett bra sätt att betala tillbaka till teknologerna 

trotts att man mycket stor.

Verksamhetsplaner
MAK:
Mak ämnar städa upp galliskaspelen och på sikt låta chalmeristlag vara med och tävla. I övrigt 
var det förvånansvärt många saker i deras verksamhet som inte var som det brukar, och sk-
idresan flyttas till början av läsperiod tre som det ser ut nu. MAK kommer även hålla fredag-
spubbar en gång varje läsperiod Vill du ha fler fredagspubbar hänvisar MAK till övriga föreningar 
för att hetsa dem.
MISS:
Ämnar hålla en jäkla massa sport arrangemang då framförallt på kurdagen söndagen varje 
vecka. Man vill även hålla i en fotbolls helg och lite volyboll och annat roligt kul som heldags 
aktiviteter.
Mnollk:
Det mesta är som det brukar, men man kommer inte längre vara rädd för Mnollk då deras attityd 
ska bli snäll. I den mån det går kommer det finnas alkoholfria arr parallellt med till exempel 
sittningar.
M-sex:
Äntligen en förening som förstår at det va bättre förr, inga dramatiska förändringar att hetsa upp 
sig över. Maskins äldsta förening lovar att som sig bör leverera sittningar och bal i världsklass 
kanske mer inriktade mot äldre studenter genom att hålla finare sittningar.
Rustmästeriet:
Bättre förr, inga änringar



Läsåret 15/16 är snart slut och vi vill tacka för ett mycket gott samarbete och 
önska en trevlig sommar!
Av läsåret återstår nu bara en eller ett par veckor av hårt arbete, en tentamensperiod, 
redovisningar av projekt och ett Göteborgsvarv. Sedan får vi alla ett välförtjänt sommaruppehåll. 
M3:s kandidatarbetsprojekt redovisas torsdagen den 26:e maj. Presentationerna är öppna för alla, 
så passa på att gå och lyssna! Efter presentationer blir det avslutningstårta i Winden. I samband 
med detta delas M-programmets utvecklingsstipendier ut.

Vi har fortsatt ett högt söktryck till civilingenjörsprogrammet Maskinteknik med totalt ca 1800 
sökande vilket gör oss till det tredje mest sökta programmet på Chalmers och det populäraste 
maskinteknikprogrammet i Sverige. Av de 1800 sökande är det 270 som har maskinteknik 
som förstahandsval. Detta är en liten minskning jämfört med tidigare år då vi haft 290-300 
förstahandssökande. Vi vet att många har I eller TD som förstahandsval men också att man snabbt 
hittar rätt och uppskattar maskinkurser som Hållfasthetslära.

Vi har nyligen haft möte om den psykosociala miljön vid programmet och vi konstaterar att trivseln 
är hög och att studenterna upplevs meningsfulla. Det förekommer dock ibland könsstereotypa 
situationer och kommentarer från såväl lärare och studenter. Det här behöver vi arbeta med. 
Vidare upplevs kommunikationen från programledning ibland otydligt. Det finns också problem 
i projektkurser med handledare som är svåra att få tag i, bedömningsnivåer och omfattning av 
handledning upplevs också variera för mycket. När det gäller gemenskapen mellan studenterna 
så finns det en klyfta mellan föreningsaktiva och icke-föreningsaktiva. Teknologsektionen arbetar 
aktivt för att minska denna klyfta bland annat genom att utvidga föreningsutbudet till tex en 
bakförening och löparförening.

Kurserna fungerar generellt mycket bra och vi har bara enstaka kurser där medelvärdet av 
studenternas sammanfattande betyg på kursen är under eller omkring tre. Medelvärdet över alla 
programmets kurser ligger på 3,8 vilket är högt. Svarsfrekvenserna på kursenkäterna behöver 
dock förbättras! Gör det till en vana att svara på enkäterna. Det ger oss ovärderlig information och 
underlag för kurs- och programutveckling.

När det gäller genomströmning och studieresultat har vi fortfarande en bit kvar till målet att 80% 
av de som börjar tar examen inom 6 år och delmålen att vi skall ha 90% kvar i programmet efter 
år ett och att 90% av dessa skal ha klarat 45 hp eller mer. Idag har vi ca 65% som tar examen inom 
6 år, 80% är kvar i programmet efter ett år och av dessa har cirka 80% klarat 45 hp eller mer. Vi 
arbetar fokuserat på att öka dessa siffror utan att sänka kraven. Studierna är utmanande och 
krävande. För de flesta kommer det perioder då man känner att man inte riktigt hänger med och 
man kommer att behöva lära sig saker man inte direkt ser nyttan av. Ge då inte upp. Det kommer 
en dag när allt faller på plats och du erhåller din civilingenjörsexamen. Vi vill utbilda för att ge 
dig bästa möjligheterna till personlig utveckling och framgångsrik yrkeskarriär och för att du i 
framtiden ska bidra till att göra samhället bättre.

Till slut vill vi återigen önska er en mycket trevlig sommar. Vi ser redan fram 
emot att träffa dig och alla nya 
studenter till hösten.

Mikael, Lilian och Johan
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