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Dagordning 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande, Mikael Karlsson hälsar välkommen och mötets 
öppnas. Eftersom detta var det första programrådsmötet 
genomfördes en presentationsrunda av alla närvarande. 

§2 Val av sekreterare justeringsperson 
Natalia Ferraz utsågs till protokollförare och Erik Lewin utsågs 
till justeringsperson. 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§4 Meddelanden 
Mikael Karlsson och Erik Lewin berättade om varför Uppsala 
universitet skapat det nya masterprogrammet i materialteknik. 
Trenden att skapa internationella masterprogram diskuterades. 
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§5 Kursplaner läsåret 2020/2021 

a) Revideringar 
Tunnfilmsteknik II, 1TE741 

Beslut 
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- att tillstyrka 1TE741, Tunnfilmsteknik II enligt förslag, 

b) Nya kurser 
Introduktion till materialteknik, 1 TMl 08 
N anoporösa material med tillämpningar, 1TM109 
Individuell breddning i materialteknik, 1 TMl 10 
Ytkarakterisering, 1 TMl 11 
Datorbaserad materialmekanik I, 1 TMl 12 
Materialanalys, 1KB239 
Biomaterial I, 1 TMl 13 
Brottmekanik, 1 TMl 14 
Material och hållbar utveckling, 1 TM 115 

Beslut 

- att tillstyrka 1 TMl 08, Introduktion till materialteknik 
enligt förslag med modifiering första och tredje målet, 

- att tillstyrka 1 TMl 09, N anoporösa material med 
tillämpningar enligt förslag, 
att tillstyrka 1TMl10, Individuell breddning i 
materialteknik enligt förslag med modifiering andra 
målet, modifiering av undervisning (lagt till seminarium) 
samt modifiering av examination (muntlig presentation 
istället för skriftlig tentamen), 

- att tillstyrka 1 TMl 11, Ytkarakterisering enligt förslag, 
- att tillstyrka 1 TMl 12, Datorbaserad materialmekanik I 

enligt förslag ( ej enligt mA T förslag under examination 
om skriftlig tentamen), 

- att tillstyrka 1KB239, Materialanalys enligt förslag, 
- att tillstyrka 1 TMl 13, Biomaterial I enligt förslag, 

att tillstyrka 1 TMl 14, Brottmekanik enligt förslag med 
modifiering av undervisning (lagt till laborationer), 

- att tillstyrka 1 TMl 15, Material och hållbar utveckling 
enligt förslag med modifiering i form av ett nytt mål 
tillagt och modifiering av tredje och fjärde målet samt 
modifiering av examination (skriftliga uppgifter stryks). 
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§6 Utveckling av programmet 
Studieplanen för åk 2 presenterades av Mikael Karlsson. Vid 
nästa möte kommer eventuellt behov att ändra/lägga till kurser i 
åk 2 diskuteras. 
Anställningsbarheten hos internationella studenter som 
genomgått masterprogrammet i materialteknik diskuterades. 
Punkter som berördes var vikten av att kunna skriva bra 
rapporter (inkl. litteraturstudier), att det är önskvärt från 
industrins sida att de lär sig svenska så snabbt som möjligt 
(kanske kan universitet erbjuda studier i svenska för de som 
tänker stanna kvar och jobba i Sverige efter genomgången 
utbildning?). Vidare så diskuterades om det är bra att sträva efter 
att få en jämn blandning av studenter från Sverige, EU och icke 
EU länder. Detta kommer vi att komma tillbaka till vid framtida 
möten. 
Kort diskussion om att marknadsföra programmet och att det 
lämpligtvis kan göras genom att använda bra bildmaterial vilket 
på ett lätt sätt kan beskriva vad programmet handlar om. 
Colin meddelade att Q-sektionen kommer att hjälpa till med 
mottagandet av studenterna. Troligtvis kommer Q-sektionen 
även på något sätt representera studenterna i masterprogrammet 
i materialteknik. Mikael och Colin ser till att diskutera detta 
under våren 2020. Mikael kommer även att boka in individuella 
möten med de nya studenterna när de kommer till Uppsala 
universitet. 

§7 Övriga frågor 
Nästa möte. Mikael Karlsson skickar en doodle i början av april. 
Mötesdatum mellan mitten av maj och slutet av maj. 

§8 Mötets avslutande 
Ordförande, Mikael Karlsson förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Erik Lewin Mikael Karlsson 


