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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther

Kassör Oskar “Gurkan” Sjökvist
Sekreterare Gabriella “Bella” Grenander

Veckobladerist Eric Ghassaban Kjellén
Kandidatansvarig Niklas Moszczynski
Masteransvarig Björn Johansson

Matansvarig Lina “Festis” Hultquist
Årskursrepresentant Helena Andersson

Sammanfattning

• Utvärdering av mastersmässan samt förslag på förbättringar till nästa år. Björn
och Viktor ska skicka ut en enkät till 2014-facebookgruppen och mejllistorna
för att be om studenternas åsikter.

• Information om vad som sades på senaste UU7. Bland annat kommer ett nytt
Ladok att implementeras nästa år samt så kommer det ej vara tillåtet att kom-
ma oanmäld till en tentamen.

• Planering av aspning; nästa evenemang är case-kvällen.

• Information om vad som sades på mittkursmötet i ExpFys 1.

• Nya kurskrav för MPALG; Gabriella mejlar och försöker uträna om vad som
har hänt.

• Sektionen kommer att ha stormöte för alla sektionsaktiva snart; Victor åter-
kommer med tid när styret bestämt den.

• Björn behöver hjälp med att hitta representanter på mastersnivå som kan hjälpa
till att utvärdera det psykosociala läget på F-sektionen.

• Vi vill köpa anteckningar i LANA och Mekanik 2, då vi har nya föreläsare i
båda kurserna.
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§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Björn Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Johan och Lina har skapat en facebookgrupp med kandidatgrupper på MC2 och
bett om feedback om deras bild av administrationen och dylikt på institutionen.

• Oskar har beställt mat till mastersmässan.

• Niklas har haft introduktionsmöte med nya kursutvärderare samt varit på mitt-
kursmöte i ExpFys 1.

• Victor har varit på UU7. Han har även samordnat en del om mastersmässan.
Ikväll kommer han att medverka på möte om det psykosociala läget på F-
sektionen.

• Gabriella har tagit foton av SNFTM samt mejlat med MPA för MPALG om de
nya antagningskraven för F och TM.

• Helena har mejlat med vUO och examinatorn i flervariabelanalysen. Examina-
torn i flervariabelanalysen har alltid poäng i decimalform då han ej vill dra hela
poäng för några räknefel. vUO ska återkomma med svar om praxis när han har
fått ihop mer material.

§5
Mastermässan

Vi har fått många positiva kommentarer från studenter som tyckte att det var ett
bra initiativ. Vi diskuterar vad vi vill ta med oss till nästa gång och vad som skulle
kunna förbättras.

• Det var synd att vi hade mässan parallellt med föreläsningarna då nästan alla
som kom ville gå på alla föreläsningar och således kom inte så många och
pratade med folk i montrarna. Nästa år skulle man kanske kunna ha en kaffe-
och bullpaus i föreläsningsschemat så att studenterna kan mingla med MPA:s
och liknande då.

• Föreläsningarna handlade mycket om hur alumnerna hade kommit till den
punkt i karriären som de var nu, vilket uppskattades av studenterna. Läran-
de och Ledarskap (MPLOL) hade en föreläsning som var mer inriktad på hur
programmet såg ut, vilket vissa av studenterna hade hoppats alla föreläsningar
skulle handla om, men även om det är trevligt att få den informationen muntligt
så finns den på nätet och kan bli lite överflödig. Vissa programs föreläsningar
var lite för inriktade på hur man blir forskare, vilket var lite synd då man gärna
vill se en bild av hur man kan komma ut i industrin med en mastersutbildning.
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• Föreläsarna får nästa år gärna ha mer koll på programmen, eller eventuellt ha
både MPA och en alumn som delar på passet och kan svara på frågor från
studenterna.

• Mässan behöver ej vara bemannad när man har föreläsningar, utan enbart när
fikapausen äger rum och efter förläsningarnas slut.

Vi ska skriva en enkät som vi skickar ut i 2014-gruppen och mejllistorna för att
utvärdera; Björn och Victor fixar detta.

§6 UU7 Victor informerar om vad som sades på senaste UU7.
Man hade besök av en representant från högskolan, som bland annat informerade

om att föreskrifterna för examination faktiskt är föreskrifter och ej riktlinjer, så det
finns mer vikt bakom att examinatorer ska följa dessa.

Ett nytt Ladok ska implementeras framåt hösten och kommer helt vara utbytt
2018. Examinatorer kommer istället för att skicka in en lapp med tentander och
deras resultat till en admin som för in dessa i databasen nu själva kunna rapportera
in resultaten. Detta för att skynda på processen, men man är orolig för att detta
kommer att belasta lärarna mer. Dock borde det ej vara ett problem eftersom de i
nuläget i vilket fall som skriva en lista. Lärarna måste också i nuläget skriva på alla
resultat fysiskt; detta kommer även digitaliseras nu.

Det kommer ej att vara tillåtet att komma sent till tentemen om man ej är anmäld
i förväg; om man missar anmälningsdeadline men mejlar i förväg kan man eventuellt
få skriva ändå, men att komma oanmäld samma dag ska ej fungera längre. Detta
blev beslutat eftersom det tar mycket resurser från högskolans sida då tentander
kommer oanmälda, då högskolan måste utreda var sådant fall så att inget fusk har
förekommit. Eftersom 92 procent av studenterna anmäler sig i tid påverkar detta inte
många studenter.

Det har förekommit diskussioner om att ta bort plussning på Chalmers. SNFTM

ställer sig kritiska till detta, då man i sådana fall tar ett ställningstagande om hur man
bedömer kunskaper; SNFTM finner att studentens betyg ska spegla dess kunskaper,
och om man vid ett senare tillfälle kan uppvisa mer kunskaper ska betyget spegla
detta. Anledningarna till att man har diskuterat detta är ekonomiska.

Man kan även nu nominera folk till utbildningsområdesrepresentant, pedagogiska
priset för en lärare och anställningskommittén. Nomineringar skickas till styret.

§7 Aspning Nästa asp-arr är den 20/4; vi har några aspar som verkar intresserade nu.
Bilder på SNFTM ligger nu uppe på driven, tanken är att man skriver en text om

ens post, vad en har gjort under sitt år och något roligt som har hänt under året,
och lägger upp på facebook. nästa är casekväll den 20/4. vi har några aspar nu som
är intresserade.

§8 Expfys Niklas och Oskar informrar om vad som sades på mittkursmötet i ExpFys 1.
Kursen verkar ha förbättrats, många delar på mittkursenkäten hade 4 och 5 i

medelvärde.
En av de mest uppskattade aspekterna från studenterna var förstudiesamtalen,

där man tyckte att man fått bra kritik och respons på ens förstudie. Studenterna
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uppskattade även det nya bokningssystemet samt den uppdaterade ping-pong sidan.
Ett av de kvarvarande problemen är studenternas oro över hur mycket de kan

fråga om hjälp under laborationerna utan att riskera att få avdrag på betyget.
Ett problem som diskuterades var svårigheten att hitta rätt dokument till labbar-

na, samt att utgivna pdfer ej är sökbara. Kursansvariga hade funnit ett program som
ej var gratis och därigenom var de osäkra på om det var värt att investera i; Johan
informerar oss på mötet att han har ett gratisprogram som skapar sökbara pdfer.

Till nästa år ämnar lärarna bekräfta att studenter har tänkt rätt på deras förstu-
dier, kanske även ge konkreta hintar om studenterna har gjort helt fel.

§9 Nya kurskrav
för MPALG

Fram tills i år har Fare och TMare utan extra kurskrav kunnat söka till MPALG;
detta året har dock antagningsordningen ändrats och man behöver nu en kurs i
diskret matematik för att kunna bli antagen, en kurs som instiftats först i år och
bara för TM2orna, och de som söker master nu har således ej haft möjlighet att
skaffa sig denna behörighet. Gabriella har kontaktat MPA för MPALG, som ej ännu
har förstått problematiken i detta.

Gabriella kontaktar MPA för MPALG, PA för F och TM samt Bengt-Erik Mel-
lander och påpekar problemet och försöker utröna vad som har hänt.

§10 Övriga
frågor

• Stormöte: Det kommer att hållas ett stormöte för alla sektionsaktiva snart;
det är bra om så många osm möjligt kan närvara från SNFTM . för alla sektions-
aktiva. Victor informerar oss om tider när han får reda på dem, det kommer
troligen att vara någon gång inom två veckor efter påsk.

• Psykosociala läget: Jana har bett Björn att finna representanter på master-
nivå - som ej går Lärande och Ledarskap eller Engineering Mathematics - som
kan hjälpa till att utvärdera den psykosociala hälsan.

• Anteckningar LP4: Eric har fått mejl från en F-Nollan som har anteckningar
i både LANA och Mekanik 2; vi vill gärna ha kopior av dessa då det är en ny
föreläsare.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 18 april 2017.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:02.
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