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TEKNAT 2019/227 

Programråd för civilingenjörsprogrammet i 
teknisk fysik 

Tid: Måndag den 10 Februari, 10.15-12.00 
Plats: Ångströmlaboratoriet, Mellanrummet 

Närvarande ledamöter 
Stefan Johansson, programansvarig 
Kari Gustafsson, näringslivsrepresentant 
Max Markensten, student 
Johanna Sundberg, student 
Hjalmar Andersson, student 
Karin Schönning, lärare (på skype) 
Karin Thomas, lärare 
Stefan Pålsson, lärare 

Övriga närvarande 
Emma Kristensen, utbildningsledare 
Eric Sönnert, studievägledare 
Moses Högback, studievägledare 
Martina Nilsson, schemaläggare 

§ 1 Mötets öppnade 
Programansvarig öppnade mötet 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 
Karin Thomas valdes till sekreterare 
Kari Gustafsson valdes till justeringsperson 

§3 Föregående mötesprotokoll 
Utbildningsplan: beslut om att utöka antalet valbara kurser med 
valbara kurser inom huvudområdena datavetenskap, matematik, fysik, 
kemi och teknik. 10-15 hp från övriga huvudområden. 
Studieplan: 
Företagsekonomi ersätts med industriell ekonomi, 1 TE743 
Självständigt arbete blir obligatorisk 
"Mekanik III" obligatorisk samt kan tillgodoräknas som "Tillämpad 
mek. Il" för T-inriktning 
Ny kvantfysikkurs för F (inkluderar spec. relativitetsteori) 
Ny kurs - Förstärkningsinlärning 
Spektral signalbehandling utgår 
Trådlös kommunikation och inbyggda system utgår 
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§4 Nya kursplaner 
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2020-02-10 

Förslag på nya kursplaner fanns för: 
1FA535 Kvantfysik F 
1RT745 Förstärkningsinlärning 

TEKNAT 2019/227 

1 TE306 Beräknings- och datafunktionerad vetenskap och teknik i 
energiomvandlingssystem (ges inte på programmet) 

Beslut: 
att efter en språklig justering av sista målet tillstyrka 
kursplanen för 1FA535, inklusive det nya kursnamnet. 
att tillstyrka kursplanen för 1RT745 enligt förslag. 
att delegera till programansvarig att tillstyrka kursplanen för 
1TE306. 

§5 Ändringar kursplaner 
Förslag på ändring av kursplaner fanns för: 

1DL360 
1FA103 
1FA105 
1FA121 
1FA152 
1FA257 
1FA402 
1FA522 
1MA016 
1TD397 
1TD722 
1TE039 
1TE609 
1TE623 
1TE655 
1TE674 
1TE761 
1TE783 

Informationsutvinning I 
Mekanik 111 
Mekanik baskurs 
Fysikens matematiska metoder 
Dynamiska system och kaos 
Klassisk elektrodynamik 
Energifysik I 
Vågor och optik 
Flervariabelanal ys 
Beräkningsvetenskap 111 
Programmeringsteknik Il 
Halv ledarelektronik 
Introduktion till teknisk fysik 
Energi- och miljöteknik 
Elkraftteknik 
Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap 
Tillämpad mekanik Il 
Robotteknologi - ok enligt förslag. 

Beslut för kurs: 
1DL360 att justera första målet språkligt, under innehåll ersätta 

"normalisering" med "normering" samt att undersöka möjligheten 
att poängsätta de olika momenten i examinationen och därefter 
tillstyrka kursplanen. 

1FA103 att tillstyrka kursplanen 
1FA105 att tillstyrka kursplanen 
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1FA121 att inte tillstyrka förslaget från kandidatprogrammet i 
fysik om att lägga in kommunikationsträning i kursen, att 
tillstyrka den av programrådet för civilingenjörsprogrammet i 
teknisk fysik med materialvetenskap föreslagna omformuleringen 
av examinationen samt därefter tillstyrka kursplanen. 

1FA152 att efter språklig justering av fluiddynamik under 
innehåll tillstyrka kursplanen 

1FA257 att delegera till programansvarig att utreda skälen till 
förslagen och därefter tillstyrka kursplanen. 

IF A402 att tillstyrka kursplanen 
1FA522 att tillstyrka kursplanen 
1MA016 att tillstyrka kursplanen 
1 TD397 att bibehålla parentesen med Matlab och därefter 

tillstyrka kursplanen. 
1 TD722 att tillstyrka kursplanen efter ändring av kurslitteratur 
1TE039 att göra språkliga justeringar (enligt förslag från 

programrådet för elektroteknik) samt delegera till 
programansvarig att utreda varför bipolära transistorn föreslås tas 
bort och att därefter tillstyrka kursplanen. 

1 TE609 att fastställa kursplanen 
1 TE623 att fastställa kursplanen efter justeringar där målen 

behöver kompletteras och slås ihop samt se över innehållet så att 
det är kopplat till målen vilket delegeras till programansvarig. 

1 TE655 att tillstyrka kursplanen efter kontroll av 
examinationsformuleringen vilken delegeras till Karin T. 

1 TE674 att tillstyrka kursplanen 
1 TE761 att fastställa kursplanen 
1 TE783 att tillstyrka kursplanen 

§6 Presentation av rapport angående avnämarnas behov 
Kari Gustafsson presenterade studien. 

§7 Diskussion angående verksamhetsberättelse/plan 
Finns underlag 

§8 Rapport från studievägledarna 
Uppföljning av förstaårsstudenternas prestation. 
Grenvalsdag för årskurs 3 planeras under mars. 

§9 Rapport från studenterna 
Inget att rapportera 

§ 10 Genomgång av kursvärderingar och rapporter från period 1 
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Skjuts fram då det ännu saknas för många kursvärderingar och 
rapporter. 

§ 11 Förberedelser inför programutvärdering 2021 
Bordlägges till nästa möte. 

§ 12 Lärardag 
Bordlägges till nästa möte 

§ 13 Meddelanden och övriga frågor 

Kommande möten: 

Tisdag 21 April 10.15-12.00 Beurlingrummet 

Mötet avslutades 

Karin Thomas 
Sekreterare 

a -~ 
Kari Gustafsson 
Justerare 

:54~ 
Stefan J oh3 nsson 
Ordförande 
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