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1 Fysikkemnet

er et kurs i moderne kvantefysikk. Det har FYS 3110 (Kvantemekanikk) og FYS 3120 (Klas-
sisk mekanikk og elektrodynamikk) som anbefalte forkunnskaper. Kurset er blitt forelest med
4 forelesningstimer og to timer regneøvelser pr. uke. Midttermineksamen er blitt holdt som en
hjemmeeksamen men en ukes innleveringstid. Avsluttende eksamen er skriftlig. Det er ikke ob-
ligatoriske innleveringer bortsett fra midttermineksamen. Alt kursmaterialet er på engelsk og
forelesninger og regneøvelser har vært holdt på engelsk når det har vært utvekslingsstudenter
påmeldt kurset.

2 Lærebok – forelesningsnotater

Som lærebok benyttes et sett forelesningsnotater utarbeidet av foreleser. Disse har blitt oppdatert
i løpet av den tiden kurset har vært holdt. I tillegg til forelesningsnotatene er det nevnt et par
bøker som kan benyttes som supplerende litteratur for deler av pensum. Oppgavene til kurset er
ikke tatt med i forelesningsnotatene, men er blitt distribuert som ukentlige oppgavesett.

3 Kursets emneside

Websiden til emnet har vært kontinuerlig benyttet til å formidle beskjeder til studentene og til
å distribuere undervisningsmateriell. Forelesningsnotatene kan lastes ned fra siden, likesom de
ukentlige oppgaver og eksamensoppgaver fra tidligere år. Alle relevante beskjeder har vært lagt
ut i god tid, og plan for arbeidet den kommende uke har vært lagt inn i ukeplanen hver uke.
Studentene har vært gjort oppmerksomme på at de må holde seg oppdatert på det som legges ut
på kursets webside.

4 Tilsynssensor

Professor Jan Myrheim (NTNU) har fungert som tilsynssensor. Han har lest og gitt kommentarer
til eksamensoppgavene før de har vært sendt inn, både ved midtermineksamen og ved avsluttende
eksamen.
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5 Studenter

Det har i høstsemesteret 2010 semesteret vært 13 studenter oppmeldt til eksamen, og i tillegg har
en student tatt kurset som et doktorgradskurs (med betegnelsen FYS 9110). Rundt 8 studenter
har jevnlig fulgt forelesningene og regneøvelsene.

6 Kommentarer til studentevalueringen

Det er 5 studenter som har besvart skjemaet. Jeg legger merke til at to av dem har angitt lav
prioritet på kurset (2) mens tre har hatt høy prioritet (4-5). Som kommentert av fagutvalget gir
de besvarte skjemaene som hovedinntrykk at studentene er godt fornøyd med kurset, men med
enkelte kommentarer om mulige forbedringer. Jeg kommenterer disse.

Forelesningsnotater - eksempler
En kommentar gjelder å øke antall eksempler i de trykte forelesningsnotatene. Slik det er nå er
noen sentrale eksempler tatt med i forelesningsnotatene, men i hovedsak blir eksemplene dekket
i de ukentlige oppgavesett, som blir gjennomgått på regneøvelsene. Det kan imidlertid være på
sin plass å vurdere om flere eksempler skal inkluderes i forelesningsnotatene. Utover det er det
meningen å foreta en revisjon av forelesningsnotatene hvor to av kapitlene kan bli noe omskrevet.

Oppgavesett - arbeidsmengde
En av uttalelsene gjelder at noen av ukesettene har vært litt for omfattende. I samarbeid med Ma-
rianne Rypestøl (assistent på kurset) har jeg gjennomgått oppgavesettene med henblikk på å få
en noe jevnere fordeling av arbeidsmengden. En slik endring vil bli gjennomført neste gang emnet
foreleses. Når det gjelder spørsmålet om å legge ut fasit på ukeoppgavene, er jeg litt tilbakeholden
med det, for at studentene ikke skal benytte det som en sovepute og dermed nedprioritere regne-
øvelsene. De oppgavene som ikke er blitt gjennomgått på regneøvelsene er det imidlertid blitt lagt
ut løsninger på. Det er også aktuelt å vurdere om noen av oppgavene som er rent regnetekniske
skal gis løsninger på nettet i stedet for å gjennomgå dem i plenum.
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