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Inställande av kandidatprogram i Fysik och
nanovetenskap Ht19
Bakgrund
Vid Tekniska högskolan finns ett kandidatprogram i Fysik och nanovetenskap.
Programmet har under längre tid haft få behöriga sökande och programmet fick
ställas in av detta skäl Ht18.
Under 2018 har även programmet, liksom flertalet av fakultetens kandidatprogram,
genomgått en intern kvalitetsutvärdering där några andra svårigheter utöver
söktrycket noteras. Det som framför allt framkommer är en påfallande låg
genomströmning samt en brist på nöjdhet med utbildning, yrkeslivskoppling och
helhet i studentgruppen. Utvärderingen indikerar också att utbildningen förefaller
innehålla få exempel på samverkan med omgivande samhället, och få exempel på
förankring i ett yrkesliv utanför akademin.
I sin sammanfattning av programutvärderingen konstaterar dekanus att
”programmets upplägg i relation till examensmålen är i huvudsak bra.
Lärarkompetens och forskningsanknytning är mycket bra. Yrkeslivskopplingen
(utanför akademin) förefaller låg liksom känslan av gemenskap i studentgruppen.
Programmet har alldeles för få sökande och genomströmningen är påfallande dålig.
Programmet behöver en övergripande översyn och framför allt ges en tydligare
yrkeslivskoppling utanför akademin. Alternativt bör ett nytt, för
studentrekryteringen mer attraktivt program övervägas.”

Beslut
Fakultetsstyrelsen beslutar
- att ställa in annonseringen och antagningen till kandidatprogrammet i
Fysik och nanovetenskap ht19.
- att för budgetåret 2019 reservera 250 tkr till EF-nämndens disposition
i syfte att genomföra en övergripande översyn av programmet
alternativt att till styrelsen föreslå ett nytt, och för
studentrekryteringen mer attraktivt, program.

Delges:
Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD
Studievägledningen TFK
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Controller TFK
Utbildningsrådet Ragnhild Löfgren
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN och MAI
Antagningsenheten

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson,
ordförande och föredragande, ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Nahid Shahmehri, Svante Gunnarsson,
Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Elin Mattsson och Lina Grudd. Vidare har
närvarit fackliga företrädare Janerik Lundquist och Karin Baardsen,
studeranderepresentant Ellen Forsberg, kanslichef Annalena Kindgren samt
styrelsens sekreterare Maria Boberg.
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