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TEKNAT 2019/ 

Programråd för civilingenjörsprogrammet i 
teknisk fysik 

Tid: Torsdag den 25 april 2019 kl.13:15-15:00 
Plats: 10239, Ångströmlaboratoriet, Rosettarummet 

Närvarande ledamöter 
Stefan Johansson, programansvarig 
Mattias Klintenberg, biträdande programansvarig 
Karin Schönning, lärare 
Kari Gustafsson, näringslivsrepresentant 
John Danielsson, student 
Andreas Eriksson, student 
Ellen Lindgren, student 

Frånvarande 
Karin Thomas, lärare 
Stefan Pålsson, lärare 
Kaj Nyström, lärare 
Karin Cederberg, schemaläggare 

Övriga närvarande 
Emma Kristensen, utbildningsledare 
Eric Sönnert, studievägledare 
Moses Högback, studievägledare 

§1 Mötets öppnade 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 
Mattias Klintenberg valdes till sekreterare och Kari Gustafsson valdes 
att jämte ordförande att justera protokollet. 

§3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från mötet den 11 februari 2019 gicks igenom. 
§5Elektronik i extrema miljöer 1 TE784: kursmål har justerats 
tillsammans med civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och 
masterprogrammet i förnybar elgenerering. SJ redovisar kurser samt 
kursplaner enligt kallelse. 

Ingen lärardag detta år. 

§4 Meddelanden 
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MK visar mjukvara ämnad att ge en grafisk förståelse av 
programmen vid TekNat. 

Kommande möten: 
18/9, 10 .15-12. 00 Beurlingrummet 
24/ 10, 13 .15-15. 00 Beurlingrummet 

§5 Rapport från studievägledarna 
ES/MH visar lista på kurser där oklarheter/fel i behörighetskrav finns. 

Grenvalsdag har anordnats. Ca 50% av studenterna har gj01i ett val. 

§6 Rapport från studenterna 
Diskussion FEK vs. Industriell ekonomi. 
SJ + MK talar med kursansvariga och diskuterar sedan med 
studenterna. 

§7 Genomgång av kursvärderingar och rapporter från period 2 
SJ redovisar kursvärderingar. Där tveksamheter finns förs diskussion 
med berörda institutioner. 

§8 Studentbarometern (bilaga) 
SJ redovisar. Allt för vanligt att lärare inte diskuterar tidigare 
kursvärderingar. 

§9 Diskussion angående programmets inriktningar (finns 
underlag) 

SJ: beskriver hur det fungerar på Chalmers. 
Vilken imiktning har Uppsala? 
Behöver vi mer fokus? Mer specialisering? 

§10 Diskussion angående projektarbete i åk 3 (finns underlag) 
Ska "Självständigt arbete i teknisk fysik", åk3 bli obligatorisk? 
Många studenter läser redan denna kurs. 

§11 Förberedelser inför programutvärdering 2021 (finns 
underlag) 

§12 Övriga frågor 
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Vid protokollet 

M~~b~ 
Justeras 

Kari Gustafsson 
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