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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?: Kenneth Järrendahl, Mats Eriksson, Emma Björk via studierektor Magnus Johansson
	Kurs: Förslag relaterat till tidigare kurser TFYA14 Fysik och TFYA72 Fysik
	Ny kurs: Arbetsnamn: "Ingenjörens naturvetenskapliga verktyg" 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Kursförslag i samband med diskussioner med IL- och MD-nämnden. 
	Besked: 
	Detaljer: I samband med förra remissomgången utgick kurserna TFYA14 Fysik och TFYA72 Fysik ur programplanen för I respektive M-programmet. Detta var förstås något som IFM ville diskutera vidare. Under några möten under 2016 (IL, MD) och 2017 (IL) med nämndernas ordförande samt utbildningsledare har diskussionerna kretsat kring en kurs med fokus på de naturvetenskapliga färdigheter som en ingenjör behöver. Moment som skulle kunna ingå är: Modelltänkande och modellskapande, Experimentell och teoretisk problemlösning, De ”verktyg” som används i problemlösning, De generella principer som genomsyrar naturvetenskapen, &c. Nivån på kursen (G1, G2) skulle bero på dess placering i programplanen och aktuella ämnesområden inom naturvetenskapen (främst fysik) skulle bero på aktuella program. Kursens pedagogiska form kommer också att bero på vidare diskussioner med nämnderna.I samarbete med IL-nämnden har vi ringat in att en sådan kurs (6hp, G2) skulle kunna ges som valbar på I programmet under termin 6 (och eventuellt för någon profil under termin 8). Tillsammans med nämnden har vi dock kommit fram till att inte forcera fram ett förslag innan den 15 mars utan att inom årets remissomgång ta fram ett förslag under våren. En liknande diskussion kommer att återupptas med MD-nämnden för att se om en sådan kurs kan ingå på M-, DPU- och/eller EMM-programmet.Förslag på kurs(er) med arbetsnamnet "Ingenjörens naturvetenskapliga verktyg" är alltså under utarbetande i samarbete med berörda nämnder. Mer detaljerade förslag är att vänta under våren.
	NƒMND: IL, MD
	ÅR: 2018


