
Utdanningsmelding 2014 – Programstyret for fysikk.  

I Generell omtale av programmene. 

b) Bachelorprogrammet: 

Den nye studieplanen for bachelorprogrammet i fysikk ble tatt i bruk for kullet som startet 

høsten 2014. Studieplanen har nå INF109 som obligatorisk i første semester, sammen med 

MAT111. Det valgfrie kurset PHYS109, «Innføring i astrofysikk»  kan tas i første semester, 

og anbefales, selv om det fortsatt er fullt mulig å ta EXPHIL i første semester (det er lagt inn i 

studieplanen i femte semester). Innføring av det nye opplegget medfører en del 

tilleggsbelastninger i inneværende år, idet både PHYS111, 112 og 113 går i to semestre etter 

hverandre. Vi kommer tilbake til dette i neste års utdanningsmelding. 

 

At INF109 nå er obligatorisk i første semester bør følges opp med at det tilrettelegges for at 

programmeringsverktøy benyttes i større grad i de senere kursene. Da studentene lærer 

programmerings-språket Python i PHYS109, så er det kanskje naturlig å benytte dette språket 

i senere kurs. I PHYS114 er det laget en pakke basert på ‘Scientific Python’, som alt er tatt i 

bruk. I noen av matematikk-kursene benyttes Matlab, og det kan kanskje være ønskelig å 

diskutere på fakultetsnivå om en burde ha en samordning av programmeringsverktøy som 

studentene må sette seg inn i i løpet av bachelorstudiet.  

 

Vår programsensor, Arnt Inge Vistnes fra UiO, leverte i fjor en grundig, skriftlig rapport om 

Bachelorstudiet. Rapporten inneholdt en del interessante forslag og synspunkter. Et forslag, 

som vi forsøker å ta til følge, var å opprette et Lærerkollegium, et forum for diskusjon av 

aspekter ved undervisningen. I denne forbindelse inviterte vi Vistnes til å presentere sin 

rapport, som del av det første møte i lærerkollegiet. Vi bestemte oss for å gå videre med møter 

mellom lærere på 100-kursene, og det er klart nyttig å ha et slikt forum.  

 

Prosjektdelen av studieprogrammet er godt dekket, gjennom PHYS114 (Grunnleggende 

målevitenskap og eksperimentalfysikk), der mange laboratorierapporter skal skrives, og 

PHYS117 (Prosjektoppgave i fysikk). Mengden av tradisjonelt laboratoriearbeid kan likevel 

være noe marginalt, avhengig av typen prosjektoppgave som velges i PHYS117.  

 

Antall studenter tatt opp høsten 2014 viser en betydelig økning fra tidligere. Det er nå 47 

studenter i kull 2014. Antall studieplasser pr kull er 45, så for dette kullet er studiet fyllt til sin 

kapasitet. Programmet generelt fylles opp til omtrent 90% av full kapasitet.  

I 6. semester anbefales det at studentene velger 200-tallsemner tilpasset et eventuelt 

masterstudium. 10 - 15% av studentene velger å ta tilsvarende kurs gjennom 

utenlandsopphold i 6. semesteret. Vi har inntrykk av at mulighetene for utenlandsopphold nå 

er godt kjent blant studentene.  

 

Profilen på BAMN-PHYS gir en god kompetanse innen fysikk, og gir 

undervisningskompetanse i fysikk og matematikk i videregående skole. Det er gledelig å 

observere en økning i antall studenter som velger fysikk som del av integrert lærerutdanning. 

Mange studenter på programmet utvider dette til et masterstudium med ettårig masteroppgave 

i fysikk.  

 

Bachelorprogrammet et godt grunnlag for masterstudier i fysikk, med rom for nødvendige 

spesialiseringskurs på 200-nivå. Vi håper at den nye studieplanen vil føre til ytterligere 

forbedringer, i og med at 2014-kullet kommer tidligere i gang med PHYS111, og at de vil ha 



grunnleggende kunnskaper i elektronisk databehandling. Vi er spent på hvordan det nye 

opplegget blir mottatt av studentene. 

 

En skal også være oppmerksom på at PHYS117 krever individuell veiledning av alle 

studentene, slik at ressursbehovet øker proporsjonalt med antall studenter. Dette kan bli en 

utfordring med større kull, men de siste par årene så har vi heldigvis fått mange gode 

prosjektforslag fra forskningsgruppene. 

 

Undervisningen på 100-nivå går på norsk. På 200 og 300-nivå vil undervisningen kunne 

foregå på engelsk hvis det er behov for dette. 

 

Nåværende og påtroppende programstyreleder er ikke fornøyd med hvordan 

undervisningsbelastningen på de generelle kursene er fordelt (kurs på 100-tall, samt 

PHYS201, 205, 206, 207 og 210). Vi ønsker debatt om dette, og oppfordrer til innspill fra 

instituttråd, og til neste lærerkollegium som er berammet til dato for fagkritisk dag, altså 5 

mars. 

 

 

b) Masterprogrammet: 

Masterprogrammet i fysikk har 9 forskjellige studieretninger (spesialiseringer). Vårt inntrykk 

er at studentene er godt ivaretatt og fulgt opp av veilederne. Vi observerer at studentene er noe 

skjevt fordelt på studieretningene. 

 

Tallet på avlagte MSc eksamener ser ut til å være forholdsvis stabilt. I all hovedsak 

gjennomføres masterstudiet på nær normert tid. Dessverre er frekvensen av søknader for korte 

utsettelser av leveringsfrist en god del høyere enn ønskelig 

 

Oppfølging, tiltak, evalueringer: 

Den viktigste evalueringen i 2014 var den som ble lagt fram av programsensor, som omtalt 

ovenfor. Vi har vært svært fornøyd med rapporten som ble levert, og vi planlegger at han også 

skal se på masterprogrammene.  

 

Utover dette nevnes at vi nå også har innført en mentorordning der førsteårsstudentene 

kontaktes. En «pizzakveld», der studentene bl.a. kom i kontakt med forskere og MSc 

studenter fra de forskjellige miljøene ble avholdt. Dette planlegges gjentatt i 2015 også, siden 

det forrige arrangementet ble en suksess.  

 

Vi har også nominert to tillitsvalgte studenter i hvert av grunnkursene. Disse har kommunisert 

med medstudenter, og vi hadde et nylig et møte med dem. En del interessante synspunkt kom 

fram, og ordningen føles derfor god.  

 

 

Oppsummering: 

 

Året 2014 har forløpt som forventet i forhold til produksjon av studiepoeng og 

karakterstatistikk. Det er svært gledelig at det nye opplegget for bachelorstudiet har startet 

med rekordstort antall studenter.  


