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FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 

NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Niclas Solin, Examinator TFTB33, IFM; Edwin Jager, Föreläsare, IFM; Magnus Boman, Studirektor, IFM
	Kurs: Mikrosystem och nanobiologi TFTB33
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Se bifogad sektion nedan.
	Besked: 
	Detaljer: Vi vill göra två förändringar. Den ena gällande examination, den andra gällande kurslitteratur. Dessa förslag ger inga ändringar i kursinnehåll och vi önskar därför, om möjligt, genomföra ändringarna redan under HT2017 - annars under 2018.1) Förändring av examination:Kursen TFTB33 examineras för närvarande med seminarieuppgifter och en hemtentamen. Förslaget gäller en förändring av tentamensmomentet. Vi vill ersätta hemtentamen med en salstenta. Hemtentan har varit i form av två till tre stora konstruktionsuppgifter (exempel på en uppgift: designa ett mikrofluidiksystem för detektion av Ebola-virus). Vi vill behålla konstruktionsmomentet även under salstentan. Studenterna ska därför ha tillgång till allt utdelat  föreläsningsmaterial under tentan, men inte till internet. Tentan kommer innehålla fler mer begränsade konstruktionsuppgifter då vi bedömmer att sådana bättre kontroller studenternas kunskapsnivå.  Fördelarna med salstenta istället för hemtenta är 1) bättre kunskapskotroll; 2) examinationen blir rätts-säkrare - studenterna kan inte få hjälp av utomstående, samt 3) att det sparar tid (och därmed kostnader) för examinator/föreläsare vad gäller utforming av tentan. Detta eftersom man vid salstenta kan använda publicerade fall när man gör tentafrågorna. I fallet med hemtenta så är detta svårt då studenterna har fri tillgång till internet, och om inte ett omfattande arbete läggs ned vid designen av tentauppgifterna blir examinationen lätt endast en övning i google-sökning. Genom minskad tidsåtgång för utformande av tenta kan vi frigöra resurser som kan finansiera andra kursmoment.2) Förändring gällande kurslitteratur:Vi vill använda "Manufacturing Techniques for Microfabrication and Nanotechnology" av Marc J. Madou som kursbok. Boken behandlar på ett bra sätt mikrosystem-delen av kursen. Boken kommer sedan kompletteras med föreläsningsmaterial och översiktsartiklar.
	NƒMND: KB
	ÅR: 2018


