1 av 2

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Institutt for fysikk

Dato

Referanse

01.11.2010

SNHA

Møtereferat
Til stede:

Jon Andreas Støvneng, Johan S. Høye, Tore Lindmo, Arne Mikkelsen, Steinar Raaen,
Ingjald Øverbø, Aksel Vestby, Henrik Vikøren, Snorre Hansen

Forfall:

Kopi til:

Asle Sudbø, Sylvi Vefsnmo

Gjelder:

Møte i Undervisningsutvalget ved IFY

Møtetid:

Mandag 1. november kl. 14.15-16.00

Signatur:

Jon Andreas Støvneng, Snorre Hansen

Møtested:

E3-108

UUF-sak 01/2010 Studieplaner 2011/2012
Aktuelle saker fra årets studieplanarbeid:
Den eneste endringen i instituttets emneportefølje i denne omgang er at FY2800
Lærerutdanningsprosjekt i fysikk foreslås nedlagt. Dette begrunnes med at ingen studenter har valgt
emnet i perioden 2006–2010.
I løpet av 2011 vil instituttet jobbe videre med å utforme emnenes læringsmål etter modellen i
Kvalifikasjonsrammeverket.
Innføring av komplementære emner i sivilingeniørstudiet: Programrådet for MTFYMA har gitt
studieretningsutvalgene frihet til å bestemme hvilke emner som skal kunne velges.
Aktuelle emner ved andre institutter: Det ønskes at emner som tilbys ved andre institutter og som er
aktuelle for fysikkstudenter, synliggjøres i studieplanen. Disse føres opp som valgbare emner som
det ikke tas hensyn til på time- og eksamensplan.
FUS har vedtatt at alle siv.ing.-linjer skal ha minst ett grunnkurs i fysikk gitt av Institutt for fysikk.
Et overordnet læringsmål for dette fysikkemnet er utarbeidet, og det bør tilstrebes at
labundervisning inkluderes i emnet. Institutt for fysikk planlegger derfor at det innføres obligatorisk
lab også i TFY4115 og TFY4125 fra og med kommende studieår.
Programrådet for Energi og miljø har søkt om og fått innvilget dispensasjon fra dette vedtaket, slik
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at TFY4180 Fysikk ikke undervises studieåret 2011/2012. Dette begrunnes med at hele
studieprogrammet skal gjennom en revisjonsprosess.
UUF-sak 02/2010 Semesterprøver
FUS anbefaler nå at instituttene begrenser bruken av semesterprøver, og med den nye instruksen for
gjennomføring av skriftlig vurdering må instituttet selv dekke utgifter til gjennomføringen.
UUF-sak 03/2010 Mal for begrunnelse på sensur
Instituttet skal utarbeide to ulike maler som kan benyttes for begrunnelse på sensur. Instituttet vil
sørge for at studentene blir informert om klagestatistikk, slik at det kommer fram at de fleste
klagesaker ender med uendret resultat.
UUF-sak 04/2010 Rutiner ved behandling av søknad om fritak for emne
Søknader om fritak for emne skal nå behandles av instituttadministrasjonen, slik at alle søknader
behandles av samme saksbehandler. Ved spesielle tilfeller vil søknadene diskuteres med
undervisningsledelsen og evt. aktuelle faglærere.

