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Protokoll från programrådet för kandidatprogrammet i fysik, 4 
oktober 2019 kl 13:15-15:00 

Närvarande: 
Elin Bergeås Kuutmann, Amanda Byström, Lisa Freyhult, Magnus Jacobsson, Ken Matts
son, Erik Sahlee, Sigfrid Stjärnholm, Ari T.ryggvason, Niatthias Weiszflog, Franz Wilhelm. 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Ordförande Matthias öppnade mötet och dagordningen fastställdes, med vissa justeringar. 
Sigfrid vill ta upp en punkt om Lise Meitner-dagarna under Övrigt. Eftersom Ken bara 
kan stanna till klockan 14:15 tog vi punkt 7, studieplan, först. Ken, som är professor i 
beräkningsvetenskap, är adjungerad till programrådet framöver för att hjälpa oss med 
IT-kurser. 

2 . Val av sekreterare och justeringsperson 
Elin valdes till sekreterare. Amanda valdes till justeringsperson. 

7. Studieplan 
Vi började med punkt 7, studieplan. Det nya förslaget till studieplan för kandidatpro
grammet diskuterades, speciellt programmeringskurserna. 

I årskurs 1 är den främsta förändringen att det första programmeringsspråket ska vara 
PYTH0N och inte MATLAB . Två förändringar måste göras för att en PYTH0N-baserad 
kurs Programmeringsteknik I ska kunna komma tidigt i programmet: 
Förändring 1: Programmeringsteknik I 5 hp måste ligga redan i termin 1. Vi får ett 
eget kurstillfälle som går över period 1 och 2. Kursassistenterna kommer att hämtas från 
fysikinstitutionen för att exemplen ska vara fysikanknutna. 
Förändring 2: Beräkningsvetenskap KF ska ligga i period 4 åk 1. Termodynamik får 
komma lite senare. Kursplanen måste anpassas till PYTH0N. Programmeringsteknik I 
måste vara ett förkunskapskrav. 

Vilken utbildningsnivå ska Programmeringsteknik 1 och Beräkningsvetenskap KF ha? Om 
Beräkningsvetenskap KF har en annan kurs som förkunskap (programmeringsteknik i det 
här fallet), blir det automatiskt en annan kursklassning, den kan inte vara en grundkurs 
då. 

Det är önskvärt att examinationen i programmeringskurser inte är en tenta på papper. 
Programmeringskurser ska examineras genom att programmera. 

Ken fick i uppdrag att se till att IT-institutionen kommer med förslag på kursplaner till 
Programmeringsteknik I och Beräkningsvetenskap KF inför nästa programrådsmöte. 

Det noterades att Nlekanik KF nu är den enda fysikkursen under år 1. Det är viktigt med 
fysikexempel så att studenterna ser behovet av matematik- och programmeringskurserna. 
Det är även viktigt att Fysikprojekt I blir en bra kurs. 

I årskurs 2 ligger många kurser parallellt , speciellt period 3 där Kvantfysik, Mekanik III, 
Termodynamik och Fysikens matematiska metoder går samtidigt . Tre av dessa kurser 
hänger väl samman (Kvantfysik, Mekanik III, Fysikens matematiska metoder) och lärarna 
diskuterar mycket med varandra. Studenterna upplever inte de många kurserna som ett 
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problem. 

För årskurs 3, alla inriktningar, är det önskvärt med en mer avancerad kurs i beräk
ningsvetenskap, som ska ersätta nuvarande Beräkningsvetenskap II. En anpassad kurs 
blir aktuell först nästa år. 

Erik återkommer om hur studieplanen ska se ut för meteorologi-inriktningen. Det finns 
två alternativ: Antingen Beräkningsvetenskap II (i ny variant) i period 2 och Observera, 
analysera och presentera väder i period 3, eller Beräkningsvetenskap II i period 3 med 
Observera, analysera och presentera väder i period 2. 

Kursplanen för Fysikprojekt II, som ges i åk 3 period 2, måste uppdateras för att spegla 
övergången till PYTH0N. 

Inget beslut om studieplanen fattades eftersom några frågetecken återstår, men ingen 
invände mot de delar som är klara. Ett nytt programrådsmöte ska hållas senare i oktober. 

3. Tidigare protokoll 
Protokollet från 17 maj godkändes med tillägget att Elin var närvarande vid det mötet. 

4. Information 
Nästa U4-möte är 14 oktober. Representanter från fysik på UU ska delta via videolänk. 
En studenttävling ingår. 

Antagningssiffror för programmet, HT2019: 49 antagna, 46 registrerade. 
Lisa berättade att programmet kanske får 5 extra platser för att vi har så höga intag
ningspoäng. 

Återkopplingsmöten är på gång. 

Forskarluncher börjar planeras, materialteori först ut. 

5. Studentrepresentanternas punkt 

• Studierådspasset bör vara ett permanent inslag på introkursen, och ettorna bör 
informeras om passet. Förslaget bifalles. 

• Ettorna har schemalagd undervisning 8 - 17 de flesta dagar och har inte tid för egna 
studier. Är det mer schemalagt än tidigare? Det är obligatoriska presentationer i 
introduktionskursen. Det är bra att studenterna lyssnar på varandra, men kanske 
måste inte alla studenter gå på allt? Det är möjligt att göra ett schema så att alla 
studenter går på några tillfällen. Matthias ska undersöka detta. 

• Ettorna upplever att de saknar tillräckliga matematikkunskaper för Mekanik KF, 
eftersom integraler inte ingår i Geometri och analys I. De integraler som krävs ingår 
i gymnasiekursen och övriga matematikkunskaper som krävs ska ingå i Mekanik KF. 

• Studenterna önskar att betygsgränser ska vara utskrivna på samtliga tentor. Alla 
lärare gör inte detta nu. Ett minimumkrav är att alla kurser har tydliga betygs
gränser som kommuniceras under kursens gång. Studenterna ska säga till om det 
finns kurser som inte uppfyller detta. 

• Studenterna anser att labbarna i del 2 av Fysikprojekt II är bristfälliga. Studenterna 
tillbringade åtta timmar i labbsalen, men delar av materialet fungerade inte, och det 
har varit trasigt i ett helt år. Laborationsinstruktionerna var ofullständiga för att 
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sidor i pdf-filen hade fallit bort och blivit blanka. Labbhandledarna verkade dåligt 
insatta i studenternas förkunskaper och själva labben. Lisa för redan en dialog med 
ansvariga lärare. 

• Studenterna önskar bättre introduktion till tensorer. Amanda har skrivit en rapport 
som ska skickas till programrådets ledamöter efter mötet. 

• Studenterna önskar att det ska finnas formelblad ( eller formelsamling som tillåtet 
hjälpmedel) på alla tentor. Framför allt matematiktentor saknar formelblad. Iviagnus 
påpekade att vissa saker bör man kunna utantill eller kunna härleda snabbt. Lärarna 
ska förtydliga vad man behöver kunna och varför. Studenterna tror nog att det är 
mer att memorera än vad det faktiskt är. 

• Lärare bör ladda upp föreläsningsanteckningar på Studentportalen, d.v.s. det före
läsningen är baserad på, speciellt om boken inte följs noga. Fysikens matematiska 
metoder är ett exempel där det har varit bra. 

6. Kursplaner 
Ändrade behörigheter för olika kurser: Examensarbete C i fysik (1FA599), Examensarbete 
C i meteorologi (1ME420), Examensarbete C i geofysik (1GE037) samt Självständigt 
arbete C i fysikens didaktik (1FA596) enligt dokumentet i kallelsen. För examensarbetet 
i meteorologi ska kunskapskraven utökas med godkänd projektplan (vilket tidigare inte 
explicit var utskrivet) samt 10 hp kvantfysik. 

Korrektion av text i förslaget: Kursen Statistisk mekanik ska ingå i listan med kurser som 
anses tillhöra "modern fysik" . 

Programrådet godkände preliminärt de nya förkunskapskraven för samtliga kurser. 

Övriga ärenden bordlades till nästa möte p.g.a. tidsbrist. 

Ordförande avslutade mötet kl 15:00. 

Vid protokollet: 

Elin Bergeås Kuutmann 

Justeras: 

i~ Amanda Byström 




