
Protokoll från programrådet i fysik, 21 oktober 2019 kl. 13:15-15:00. 

Plats: Ångström, Å13167. 

Närvarande: Elin Bergeås Kuutmann, Amanda Byström, Rabab Elkarib, Lisa Freyhult, Magnus 

Jacobsson, Fanny Jansson, Andreas Korn, Ken Mattsson (till punkt 7), Erik Sahlee, Sigfrid 

Stjärnholm (till punkt 7), Matthias Weiszflog (ordf.). 

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen. Mötet öppnas och dagordningen 

fastställs. 
\ , i 

2 Val av sekreterare och justeringsperson. Magnus Jacobsson väljs till sekreterare. Elin 

Bergeås Kuutmann väljs till justeringsperson. 

3 Tidigare protokoll. Protokollet från förra mötet läggs till handlingarna. 

4 Information: Studenterna ombeds att utse två representanter till informationsdagen för 

basåret den 19 februari. Alla påminns om universitetsdagarna 11 februari. 

5 Studentrepresentanternas punkt. (1) Studenterna vill ha en bättre informationsbroschyr för 

programmet. Studenten Siri Berge har åtagit sig att arbeta om den. Programrådet vill se den 

nya versionen senast sista januari innan den skickas till trycket och Matthias W. kan tänka sig 

att arvodera henne för detta . Enheten för kommunikation och samverkan får trycka den nya 

broschyren. (2) Studenterna får läsa ODEII men kursen är inte tillgänglig för studenterna via 

antagning.se. Magnus J. tar detta till institutionen. 

6 Alumnutvärdering. Resultatet presenteras. Diskussion om eventuell alumnverksamhet. 

Matthias W. kommer att kontakta alumner som är ute i näringslivet. 

7 Ändring i kursplaner. 

(1) Beräkningsvetenskap KF. Kursplanen tillstyrks. 

Kurvanpassning görs inte längre, matriser/linjär algebra utgår också ur kursen. Diskussion om 

i vilken utsträckning dessa moment kan ingå i andra kurser istället. 

(2) Experimentell metodik. Kursplanen tillstyrks, efter att nya formuleringar gjorts i mål och 

innehåll och lagts in i SELMA under sittande möte. 

(3) Tre synsätt på kosmologi. Kursplanen tillstyrks. 

(4) Klassisk och modern fysik genom experiment. Kursplanen tillstyrks under detta namn. 

(5) Geometri och analys I och Il samt Matematisk statistik KF diskuteras. Förslag från 

programrådet att införa en mening om användning av Python i innehållsdelen i kursplanerna. 

Matthias fortsätter dialogen med matematikinstitutionen. 



(6) Vågor och optik, Kvantfysik, Mekanik 111, Astrofysik I, Termodynamik, Examensarbete C 

samt Självständigt arbete C i fysikens didaktik. Kursplanerna tillstyrks. 

8 Inför programutvärderingen 2020. Information från Matthias W. om hur utvärderingen 

kommer att gå till. 

9 Mötet avslutas. 

Vid protokollet: 

Magnus Jacobsson 

Justeras: 

~ ~ k~~~ ~~ 
Elin Bergeås Kuutmann 


