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civilingenj örsprogrammet i teknisk fysik 

Tid: Tisdag den 21 April, 10.15-12.00 
Plats: Zoom-möte 

Närvarande 
Stefan Johansson, programansvarig 
Kari Gustafsson, näringslivsrepresentant 
Max Markensten, student 
Johanna Sundberg, student 
Karin Schönning, lärare 
Kaj Nyström, lärare 
Moses Högback, studievägledare 

§1 Mötets öppnade 
- mötet öppnades av Programansvarig Stefan Johansson. 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 
- Kaj Nyström valdes till sekreterare, 
- Max Markensten valdes till justerare. 

§3 Föregående mötesprotokoll 
- Genomgång/uppföljning av tidigare protokoll. 

§4 Ändringar kursplaner 
- Ändringarna i 1 TE039, Halvledarelektronik, har tidigare blivit 

tillstyrkta, framförallt att bipolära transistorn utgår. Vid en 
efterföljande analys visar det sig dock att fysiken för den 
bipolära transistorn inte ingår i någon annan kurs. Beslut 
fattades därför att omvärdera tillstyrkandet. 

§5 Diskussion angående avnämnarnas behov 

- Allmänna synpunkter på rapporten av de så kallade 
avnämnarnas behov: 

o Studenter bör ha gedigna grunder i kärnämnen som 
fysik och matematik. 

o Stark långsiktig efterfrågan på kompetens inom AI, 
digitalisering, cybersäkerhet, cirkulär ekonomi 
hållbarhet. 
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o Studenterna bör utvecklas i förmågan att 
driva/utveckla/bidra i större projekt som angriper mer 
komplexa problem och utmaningar. 

o Undervisningsformerna bör rimligtvis förändras genom 
digitalisering och i en mer studentfokuserad och 
projekt-/problemlösningsorienterad riktning. 

- Projektkurser med mer än 5 studenter. Programrådet ställde 
sig positiva till att utveckla programmet i denna riktning och 
att denna typ av kurser gärna kan ges redan tidigare än senare i 
utbildningen för att knyta ihop basfärdigheter, tillämpningar 
och forskning. Dock kräver stora projektgrupper ett aktivt 
lärardeltagande och undervisning i hur projektarbete ska 
genomföras och en fråga att vidare genomlysa är huruvida 
undervisningsanslaget räcker till eller om ytterligare 
undervisningsmedel behövs för att på ett bra sätt genomföra 
denna typ av projektkurser. Vidare måste system för 
betygsättning och examination av individer i större 
gemensamma grupparbeten utformas. Det lyftes även att det 
kan bli lättare att hitta intresserade forskare för att leda 
grupparbeten senare i utbildningen när studenterna kan arbeta 
mer självständigt, bidra med mer och snatt kan söka 
forskarutbildning inom samma område. 

- Kurser som kan utvecklas till projektkurser. Ett antal sådana 
kurser diskuterades och följande kurser listades som 
potentiella kandidater i ett första steg för denna utveckling: 

o Elektrisk mätteknik, 1 TE624 Elektronik I och 1 TE725 
Analog elektronik, åk 1-2 

o 1 TE623 Energi och miljöteknik, åk 2 
o Ny projektkurs, autonoma drönare, åk 4 
o 15 HP projekt HT åk 5. 

- Förstärkning av programmet med kurs inom AI, digitalisering, 
cybersäkerhet, cirkulär ekonomi hållbarhet. I synnerhet 
riktningen AI, digitalisering diskuterades livligt och det är 
entydigt att programmet måste förändras för att spegla dessa 
(långsiktiga) trender. Centralt i utveckling i riktning AI, 
digitalisering är matematik, statistik och datavetenskap : data 
science och data engineering. Generellt måste programmet 
förstärkas i denna riktning och ett förslag som diskuterades 
innebär att åtminstone två nya kurser, AI/data science och data 
engineering, införs som obligatoriska kurser på bekostnad av 
att antalet valfria kurser minskas. En struktur, röd tråd, för hur 
i synnerhet AI/data science och data engineering ska 
genomsyra utbildning och i vilken progression bör utformas. 
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Kari lyfte även vikten av att i marknadsföringssyfte klämma in 
AI eller maskininlärning i kursnamn. 

- Nya förslag på kurser som skulle kunna ingå som valbara 
kurser inom programmet. Förslagen neuromorphic computing 
och statistiska metoder i fysiken diskuterades. Det är rimligt att 
inventera och strukturera vilka kurser ( obligatoriska och 
valfria) som behövs för att förstärka programmet i 
kärnämnena, AI, digitalisering, cybersäkerhet och cirkulär 
ekonomi hållbarhet innan övriga förslag beaktas. 

§6 Rapport från studievägledarna 
Kort rapport från inventering av karriärvägar 

§7 Rapport från studenterna 
Inget att rapportera 

§8 Genomgång av kursvärderingar och rapporter från period 1 
- Bearbetning av alla rapporter var ej klar innan möte så denna 

punkt återkommer på kommande programråd. 

§9 Förberedelser inför programutvärdering 2020 
- Förberedelserna har ej utvecklats så denna punkt återkommer 

kommande programråd. 

§10 Lärardag 
- Förbereds för att anpassa utbildningen till :framtida behov. 

Kommer inte att kunna genomföras på ett traditionellt vis 
under våren 2020. Lärardagen kommer istället att hållas under 
hösten 2020. Denna punkt återkommer på kommande 
programråd. 

§11 Meddelanden och övriga frågor 
Inga meddelanden 

Sekreterare 
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Kaj Nyström 
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Stefan fo'hansson 
Ord~lchide 
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