
Protokoll programråd kandidatprogram i fysik 190115 

Närvarande: 
Elin Bergeås Kuutmann 
Amanda Byström 
Lisa Freyhult 
Björn Gembert (sekr) 
Annele Heikkilä 

Magnus Jacobsson 
Matthias Weiszflog (ordf) 
Franz Wilhelm 
Sigfrid Stjärnholm 

§1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes. 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 
Till sekreterare valdes Björn Gembe1t och till justeringsperson att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll valdes Amanda Byström. 

§3 Tidigare protokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom. Magnus Jacobsson meddelade att en alternativ 
bok till Calculus är på gång. Med detta lades protokollet till handlingarna. 

§4 Information 
Ordförande meddelade att en översikt av samtliga laborationer på programmet 
preliminärt ska göras med hjälp av lärarstudenter. 

§5 Studentrepresentanternas punkt 
Studenterna skulle gärna vilja ha schemat för period fyra redan nu och dessutom kunna 
registrera sig på kurserna. 

- Ett antal tentamina vid fysikinstitutionen har saknat uppgifter på vad som krävs för de 
olika betygen. 

- Vissa tentamina i geofysik sker i vanliga grupprum utan tentamensvakt ständigt 
närvarande vilket det inkommit synpunkter på. 

- Höstterminen i årskurs två är studenterna väldigt nöjda med. 

§6 Ny kursplan 
Programrådet tillstyrkte kursplan för den nya kursen lFAl 12 Fysik i vardagen för lärare med 
en delegation till Björn Gembe1t att göra vissa redaktionella justeringar. 

§7 Programmatris 
Ordföranden presenterade hur långt arbetet kommit med programmatrisen efter lärardagen i 
november. Måluppfyllanden ser rätt bra ut men det är lite tunt på området värderingsförmåga 
och förhållningssätt. 
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§8 Övrigt 
Frågan har kommit upp om Tranformmetoder kan anges som alternativ till 
Fourieranalys i studieplanen. Programrådet tycker inte detta är någon bra ide även om 
ingen kan hindra en enskild student att läsa Transformmetoder. 
Förkunskapskraven till Examensarbete C behöver ses över. Tills vidare informeras 
studenterna bättre om vad kravet på 20 hp kvantfysik innebär. 

Vid protokollet 

~~u 
Björn Gembert 

Justeras 

Amanda Byström ~ g 
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