
 

 

Dagordning 
Programrådet för Teknisk Fysik, Bottenhavet, 2022-11-03 
 

 

1. Välkommen och kort presentationsrunda 

Alla programrådsmedlemmar presenterade sig. 
 

2. Redovisning av programledningens nya organisation. 
Ludvig Lizana beskrev att från och med 2022 har Teknisk fysik tre 
programansvariga: Ludvig Lizana (ordinarie), Maria Hamrin (biträdande), och 
Krister Wiklund (biträdande). Ludvig har hand om det som krävs enligt 
fakultetens styrdokument (exempelvis VB/VP) och Maria har hand om det som 
går utöver fakultetens krav så som handledning av amanuenser och planering 
av årshögtid och brunchråd. Kristers åtaganden har inte påverkats av 
programledarbytet.  
 

3. Genomgång av föregående mötets protokoll. 
Maria Hamrin var gjorde en genomgång av protokollet från oktober 2021. 
 

4. Genomgång av rapporten från fakultetens kollegiala granskning. 
Ludvig Lizana beskrev granskningsprocessens delar (intervju, rundvandring, 
skriftlig rapport, och avslutande möte) och berättade om valda delar i 
rapporten. Överlag fick Teknisk fysik goda omdömen. Programrådet noterade 
att granskningsrapporterna var väldigt lika mellan flera utbildningsprogram. 
Granskningsrapportens sammanfattning finns i skrift i VB/VBP 2022/2023 
(sektion 2).  
 

5. Synpunkter på verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen 
2022/2023. 
Ludvig Lizana tog emot några skriftliga kommentarer. Programrådet har 
komma in med sina kommentarer senast november 11 (kl 12.00). 
 

6. Övrigt 
a. Programrådets sammansättning: näringslivsrepresentant? 

Ludvig fick i uppdrag att hitta nya näringslivsrepresentanter. Det kom 
upp flera förslag från bl.a. Knightec och Boliden. Ludvig tar emot förslag 
från programrådet via email. 

b. Uppdatera utbildningsplanen. Vi diskuterade att utöka TF:s 
examenskrav från 60 hp till 90 hp för att harmonisera programmet med 
andra teknisk fysik-program på andra lärosäten. Det kom fram att det 
finns fördelar med att behålla 60 då de möjliggör breddning i 
utbildningen. 

c. Examensenheten: programledningen gav en kort uppdatering av 
situationen. Just nu görs inga åtgärder för att ändra 
examensbeskrivningen 

d. Dispensprövning. Vi hade en ingående diskussion hur vi arbetar med 
dispensprövning och kommunicerar beslut. Studentrepresentanterna 
tyckte att programledningen skulle arbeta med att lyfta fram positiva 
exempel snarare än att bara informera om hur kriterierna ser ut 



 

 

Närvarande  
 
Herbert Gunell, Hans Forsman (Studierektor Fysik) 
Peter Anton (Studierektor MaMs) 
Sven Rönnbäck (Studierektor, programansvarig, robotik och reglerteknik, TFE) 
Per Kvarnbrink (Studierektor, TFE) 
Lena Palmquist (programstudievägledare, interaktion och design, datavetenskap) 
Jan-Erik Moström (Studierektor, datavetenskap) 
Krister Wiklund (Teknisk fysik, bitr. programansvarig) 
Maria Hamrin (Teknisk fysik, bitr. programansvarig) 
Malin Gidlund (studentrepresentant, NTK) 
Henrik Rönnqvist (studentrepresentant , NTK) 
Hanna Norén Karlsson (studentrepresentant , NTK) 
Ludvig Lizana ((Teknisk fysik, programansvarig) 
 
Vid protokollet, 
Ludvig Lizana, programansvarig, teknisk fysik 
 


