
Protokoll programråd kandidatprogram i fysik 190213 

Närvarande: 
Amanda B yström 
Rabab Elkarib 
Lisa Freyhult 
Björn Gembert (sekr) 
Magnus Jacobsson 
Elin Bergeås Kuutmann 

Erik Sahle 
Sigfrid Stjärnholm 
Ari Tryggvason 
Matthias Weiszflog (ordf) 
Franz Wilhelm 

§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 ordförandenjustera 
dagens protokoll valdes Sigfrid Stjärnholm. 

§3 Tidigare protokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 

§4 Information 
- Ordförande meddelade att det varit ett möte i Göttingen om innehållet av 

beräkningsfysik i kandidatprogram i fysik. 
- Den 27 /2 blir det programinformation för basårsstudenterna. 
- Fredag 22/2 är det återkopplingsmöte för kurser. 
- Universitetsdagen går av stapeln den 22/3. 
- Det blir forskarlunch vecka 8. 

§5 Studentrepresentanternas punkt 
- Tentamen på Fysikprojekt I var mycket svårare än den brukar vara och kopplingen till 

kursmålen var otydlig. 
- A1tikeln i Ergo om doktorand på Matematiska institutionen skapar oro. 
- Med anledning av fråga på förra mötet konstaterades att betygsgränser på tentamen ska 

skrivas ut på försättsbladet till tentamen. 
- Ari undersöker hur det fungerar med skrivningsvakter på kurserna i geofysik. 

§6 Kursplaner nästa läsår 
a. Programrådet beslutade att införa lika villkor under innehåll på IFA606 Introduktion till 

kandidatprogrammet i fysik. 
b. Programrådet beslutade om ändringar i kursplaner för följande kurser: 

IFA204 Astrofysik I 
1FA5 l 7 Termodynamik 
1FA601 Fysikprojekt I 
IF A602 Mekanik KF 
IMS029 Matematisk statistik KF 
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1 TD399 Beräkningsvetenskap KF 
1 TD433 Programmeringsteknik I 

Programrådet tillstyrkte förslag på ändringar i kursplaner för följande kurser: 
1FA402 Energifysik I 
1MA024 Linjär algebra Il 
1MA211 Fourieranalys (med uppdrag till Matthias efterfråga en förklaring). 
1 TD395 Beräkningsvetenskap Il 

Programrådet tillstyrkte förslag på kursplaner för följande nya kurser: 
1ME060 Klimat i förändring (med uppdrag till Erik att fö1iydliga examinationen). 
1 GE062 Jordbävningar och andra naturkatastrofer 

§7 Kursvärderingar ht 2018 
1MA212 Geometri och analys 111: Sättet kursen undervisas på gillas inte. 
Övriga kursvärderingar bordlades till nästa möte pga tidsbrist. 

Vid protokollet 

~hf--
Björn Gembeti 

Justeras 

/0~ 
Matthias Weiszflog 
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