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ÄRENDE

BESLUT

1

Ordföranden förklarar mötet öppnat

Förklarades öppnat.

2

Val av justeringsperson

Valdes Anna Stenvall.

3

Dagordningens godkännande

Godkändes.

4

Föregående protokoll behandlas

Protokollen från 2015-12-15 och
2016-02-09 godkännes och lägges till
handlingarna. På Fysiska institutionen
utser prefekten en representant per
avdelning och det behöver göras en
översyn över vilka dessa är. När
sändlistan är aktualiserad ska det i
fortsättningen även anges i protokollet
vilka medlemmar som är frånvarande.

5

Nya kursplaner

JR har efter revidering fört
kursplanerna för FYTB13, FYTB14
och FYTN13 vidare till fakultetens
utbildningsnämnd.
Kursplan för kursen Grundläggande
acceleratorteknik kommer att sändas
ut för per capsulam-beslut.

6

Kursutvärderingar

TB meddelar att kursutvärderingar för
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Fysik 2 kommer snart att läggas ut på
IGU-sidan. På Fysik 3 har det det nya
systemet med färre
laborationsrapporter medfört minskad
stress. Till hösten kommer det att bli
kortare deadline, så att man har
laboration ena dagen och
rapportinlämning nästa. TB tänker sig
att i framtiden skulle det kunna vara
som ett sorts kontorslandskap; en
laborationsmiljö där man bokar in sig.
JS påpekar att synpunkter
framkommit att föreläsningen på Fysik
1 är för kort.???
SP framhåller att man måste tänka på
att även förberedelseuppgiften tar tid.
Dessutom önskar studenterna att
laborations-handledningarna
förbättras så att det är tydligt vad som
krävs.

7

Beslutspunkter

8

Informations- och diskussionspunkter
a. Arbetsbeskrivning för lärare

Inga beslutspunkter.

TB presenterar förslaget som ska
inlämnas till institutionsstyrelsen. Det
har nu frigjorts kontor på UDIF så att
personal kan vara mer närvarande
där. Diskussion om att det är viktigt att
det klart framgår vem av den
stödjande personalen som gör vad.
SP kommer att informera GLUFS om
förslaget.

b. Lägesrapport om GRUB

GRUB är ett system där det går att
hålla reda på budget för kurserna
såväl som bemanning. N-fakultetens
version ser lovande ut.

c. Åtgärder på Fysik 3 med anledning JS rapporterar från arbetsgruppens
av ny Fysik 2. Rapport från
möte där man konstaterade att det
arbetsgruppen
inte behövs några större ändringar på
Fysik 3. Atomär & molekylär fysik
berörs mest. Diskussion om hur det
ska bli på Fysik 2 avseende
kvantmekaniken. ???
d. Kursbokslut

Kursutvärderingar borde vara ett
obligatoriskt moment innan pengarna
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för en kurs betalas ut. JR påpekar att
institutionen för astronomi och
teoretisk fysik använder Survey &
Report och det fungerar bra. TB
konstaterar att det är inte lika
tillfredsställande på LTH-sidan.
JS tar ännu en gång upp problemet
med dubbbla webb-sidor, men TB
menar att all information nu ska finnas
på de nya webb-sidorna, vilket
innebär att de gamla sidorna skulle
kunna tas bort.
e. Rapport från fakultetens
utbildningsnämnd

JR meddelar att frågan om externa
examensarbeten togs upp på senaste
mötet. Det framhölls att ökat
samarbete med externa aktörer skulle
kunna skapa en Fysik-bro där
universitet, region och kommuner
länkas samman. Huvudhandledare
måste dock alltid komma från
universitetet.
Arbetet med en mall för kursplaner
fortskrider. SP tar upp frågan om
kriterier för att få Väl godkänt. Efte
diskussion bestämmer man att
arbetgruppen för betygskriterier
väckes till liv med JR som
sammankallande.
Uppdraget minskas med ytterligare
10% vilket medför stora svårigheter
för våra utbildningar. Viss förvåning
uttrycks över att andra högskolor kan
ha distanskurser med massor av
studenter.
JR informerar att samarbetet med
Folkhögskolan Hvilan innebär att de
har en egen kvotgrupp till
kandidatprogrammet.
Lärarutbildningen flyttar från
Helsingborg till Lund och samarbetet
med Kristianstad Högskola är
avslutat.
TB berättar att flera Erasmus-avtal
med mindre högskolor avslutats,
framför allt med dem som inte har
kurser på engelska. Han påpekar
också att forskare som tar emot
Erasmus-praktikanter är själv
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ansvariga för dem.
9

Övriga frågor

SP poängterar att eftersom kurser
måste sökas långt innan kursstart och
det är svårt att ändra i efterhand så är
det viktigt att schemat fastställes så
tidigt som möjligt. De kurser man valt
får inte kollidera med varandra så att
det inte går att läsa dem samtidigt. TB
fastlår att schemaläggningen tas upp
och behandlas på nästa möte.
SP visar mobilappen till
kursutvärdering på Fysik 1. På ett
enkelt sätt väljer man ett värde mellan
1-5.

10

Mötestider

Måndag 23/5 kl 13:15

11

Mötet avslutas

Förklarades avslutat.
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