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Studieplaner 2013/2014

Studieplan MTFYMA
Ingen endringer i 1. og 2. årskurs. 3.-5. årskurs revideres i henhold til eventuelle endringer i
emneporteføljen ved IFY.
Studieplan BFY
Ingen endringer i utgangspunktet, men eventuelle endringer i emneporteføljen ved IFY må tas
hensyn til i programbeskrivelsen.
Studieplan MFY og MSCONDMAT
Studieprogrammene legges ned med virkning fra 2013/2014
Studieplan MSPHYS
Master of Science in Physics erstatter MFY og MSCONDMAT fra og med 2013/2014.
Det har kommet bestillinger på tekst til nye nettsider og tekst til studiehåndboken. Tekst forfattes av
studieveileder og programråd. Forslag til tekst presenteres på neste møte.
Revisjon av emneportefølje
Bestilling fra NT-fakultetet om vurdering av egen emneportefølje. Bakgrunn for bestillingen er NTfakultetets budsjettsituasjon og behov for besparinger. IFY vurderer muligheten for reduksjon av
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valgbare emner, og det anses som realistisk med reduksjon av ett eller to emner, basert på faglig
overlapp mellom emner. Emnegruppen som vurderes er grunnleggende kvantefysikk og påfølgende
emner. Dette tas med respektive emneansvarlige. Det vurderes ikke reduksjon av emner
utelukkende basert på studenttall/studiepoengproduksjon.
Det vurderes å tilby enkelte masteremner annethvert år. Dette er mest relevant for høstemner for å
sikre at studenter på MTFYMA kan ta emnene i løpet av 4. eller 5. årskurs.
Det vurderes å kategorisere samtlige emner fra 4. årskurs og oppover, inkludert PhD-emner, i en
samlet emnegruppe på «graduate»-nivå, med kombinerte master- og PhD-emnekoder.
Lærerallokering, friår, avganger, nyansatte
Ved lærerallokering for 2013/2014 må det tas hensyn til avganger, nyansettelser og
forskningstermin. Ingen av disse postene er helt avklart ennå.
UUF-sak 02/2012 Emneevalueringer høst 2012
Revisjon av spørsmål i emneevalueringene.
Følgende foreslås:
- Ta bort kommentarfelt for hvert spørsmål og erstatte det med ett kommentarfelt i slutten av
spørreskjemaet. For kommentarfeltet kan det være aktuelt å ha stikkord som foreslår hva som
kan kommenteres.
- Få inn spørsmål om læringsmål.
- Få inn spørsmål om pensumoverlapp med andre emner.
- Samle spørsmål om pensum (lærebøker, kompendier osv.) til ett spørsmål om
undervisningsmateriell.
- Ta bort spørsmål om antall veiledere på øvinger.
- Erstatte spørsmål om deltakelse på øvinger med et kvalitativt spørsmål om øvingene.
- Ta bort spørsmål om forventet karakter.
Målsettingen er å redusere antall spørsmål til 10 eller mindre.
Forslag om å vurdere tidspunkt for undersøkelsen (før vs etter eksamen).
Forslag om mer attraktive premier, eksempelvis t-skjorte og middag i kantina.
Konkret forslag til emneevaluering utarbeides av leder for undervisning og studieveileder til neste
møte.

