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Information om repetitionsveckan 
 
Hej på er blivande Tekniska fysiker!  
Snart drar repetitionsveckan igång och här kommer information om hur veckan kommer att se ut. 
Samtliga moment kommer att hållas online via Zoom, så det kan vara en bra idé att bekanta sig med 
programmet innan dess. Instruktioner finns att hitta här: 
https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-telefoni/digitala-moten/zoom-mote/ 
 
Tisdag 25/8  
Zoom, länk: https://umu.zoom.us/j/65210035665?pwd=cXZCOEwrZExja2tJZGJKVWJpR3F4Zz09 
OBS! För att komma in kan du behöva ange lösenord: plugga, kl.13.15–15.00: 
Föreläsning om Stresshantering, Studieteknik och Datorintroduktion. 

Stresshantering 
Stresshantering, varför då? Teknisk fysik är en utbildning fullspäckad med intressanta kurser och 
stundvis kan tempot bli högt. Alla påverkas vi av stress på olika sätt, men det finns som tur är väl 
beprövade metoder för att underlätta denna. Kom och lyssna på en erfaren äldrekursare som delar 
med sig av sina bästa knep för stresshantering under studietiden! 
 
Studieteknik 
Studieteknik är ett viktigt moment i att plugga på universitetet. Ska man plugga ensam eller i grupp, 
hur pluggar man till tentan? m.fl. är bland de frågor som ni får svar på under en halvtimme. 
 
Datorintroduktion 
På Datorintroduktionen på Teknisk fysik får du en överblick över allting IT-relaterat i din utbildning, 
både specifikt för programmet och mer allmän information så som universitetets passerkort, wifi och 
Umu-ID. Här får du mer information om Datorövningen som går ut på att få bekanta sig med Matlab. 
Handledning för denna datorövning finns att få vid två tillfällen som kan ses i schemat!  
 
Onsdag 26/8 
Zoom, länk: https://umu.zoom.us/j/62440812739?pwd=WjIxTFVKUTlJcnZFTG5Vc0hDNUxIQT09 
OBS! För att komma in kan du behöva ange lösenord: matlab, kl.13.15–16.00:  
Datorövning: Distanshandledning 1 
 

Torsdag 27/8 
Zoom, länk: https://umu.zoom.us/j/69997106753 kl.13.15 –16.00:  
Föreläsning med Jens Zamanian 
 

Fredag 28/8 
Zoom, länk: https://umu.zoom.us/j/62440812739?pwd=WjIxTFVKUTlJcnZFTG5Vc0hDNUxIQT09 
OBS! För att komma in kan du behöva ange lösenord: matlab, kl.13.15–16.00:  
Datorövning: Distanshandledning 2 
 
Bortsett från all värdefull info så är repetitionsveckan ett perfekt tillfälle att få träffa några 
äldrekursare, då alla moment utom torsdagens föreläsning kommer att hållas i av studenter och 
amanuenser på programmet. Vi ser fram emot att få träffa er! 
 

Varmt välkommen!  
 
Vid frågor, hör av dig till någon av amanuenserna: 
Linn Mannelqvist – Samverkansamanuens: samverkan@tekniskfysik.se 
Rebecca Viklund – Kvalitetsamanuens: kvalitet@tekniskfysik.se 
Malin Rantala – IT-amanuens: it@tekniskfysik.se 
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