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ÄRENDE

BESLUT

1

Ordföranden förklarar mötet öppnat

Förklarades öppnat.

2

Val av sekreterare

Valdes Johan Rathsman

3

Val av justeringsperson

Johan Knutsson

4

Dagordningens godkännande

Godkändes.

5

Föregående protokoll behandlas

Protokollen från tidigare möten
bordlades

6

Nya kursplaner

Diskuterades ny kursplan att ersätta
FYSN13. AW, JB och JR tar fram ett
förslag.

7

Kursutvärderingar

Inga kursvärderingar togs upp till
diskussion.

8

Beslutspunkter

Inga beslutspunkter.

9

Informations- och diskussionspunkter
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a. Presentation av ny personal vid UDIF
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Yvonne Kedström har precis börjat
som administratör på UDIFoch
Elisabeth Nilsson (LTH) har börjat
som biträdande studierektor. Ger
möjligheter för ökat samarbete med
LTH, tex gemensamt kärnfysik-lab.

b. Laborationer på Fysik 1

Laborationsutrustningarna har
kompletterats så att det finns två av
varje. Dessutom kommer studenterna
i normalfallet att laborera varannan
dag och skriva rapport den andra.
Rapporterna rättas sedan den tredje
dagen för snabb återkoppling.

c. Erfarenheter av ny Fysik 2.

Inget särskilt rapporterades

d. Åtgärder på Fysik 3

Kommer hållas ett möte med alla
lärare på kurserna för att stämma av
och koordinera kurserna.

e. Arbetsuppgifter för lärare på
grundkurser.

Har uppdaterats.

f.

Nytt system för att hantera ersättning
till lärare på kurser. Kan kopplas till
genomförande av kursvärderingar.

Grub och principer för ersättning

10

Övriga frågor

Inga övriga frågor

11

Mötestider

Höstens möten: tisdag 18/10 kl 13:15,
torsdag 15/12 kl 13.15.

12

Mötet avslutas

Förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Rathsman

Tomas Brage

Johan Knutsson

