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Närvarande

Ordförande Sofia “Karlsson ” Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel ”Erken” Erkensten

Veckobladerist Philip ”Poetet” Edenborg
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg
Asp Isabel Tidekrans
Asp Emelie Björkman

Sammanfattning

• Diskussion om förra veckans samverkansmöte. Ingen ihopslagning av master-
program i fysik tills nästa läsår. Detta kommer att dröja ytterligare.

• Kursnämnden i LANAn har ägt rum. Bland annat problem med storgruppsöv-
ningar har lett till att en åtgärdsplan tillsatts. SNFTM ska följa upp denna.

• Eftermiddagens sektionsmöte diskuterades. SNFTM tänker annonsera om namn-
byte av BSD-föreläsningarna och informera och tala varmt om de ännu inte
tillsatta platserna kandidatansvarig och årskursrepresentant.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 11:58.

§2 Val av
justerare

Alexander Jonsson väljs till justerare.

§3
Adjungeringar

Isabel Tidekrans och Emelie Björkman adjungeras in till mötet med yttrande- och
förslagsrätt.

§4 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.
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§5 Runda
bordet

• Daniel har renskrivit protokoll och lagt upp några gamla protokoll på ftek.

• Mattias har varit på kårmöte tillsammans med masteransvariga på andra pro-
gram.

• Sofia har varit på UU-möte (UU-Utbildningsutskottet) angående kursutvärde-
ring. Kontentan är att F och TM:s kursutvärderingssystem skiljer sig avsevärt
från andra programs. Det diskuterades även om att filma föreläsningar, men
detta kommer inte att göras. Chalmersutbildningar är campusbaserade och in-
te distansbaserade. Dessutom är det inte ekonomiskt försvarbart.

• Philip har mailat kursutvärderare och lagt upp tentor.

• Alexander har mailat en hel del angående cocktailparty. Mer om detta senare.

• Josefine har inte gjort så mycket. För den intresserade läsaren kan det nämnas
att hon har häftat lite kvitton.

• Joel svarar nej. Förmodligen har han inte gjort så mycket då.

• Isabel har haft expfys att göra.

§6 BSD Alexander meddelar om läget. Han har mailat runt till föreläsare men inte fått napp
på någon denna läsperiod. Anders Logg1 kan dock tänka sig att ha en föreläsning i
LV3 eler LV5 nästa läsperiod.

§7 Aktuella
kursnämnder

Denna veckan ägde kursnämnden i Linjär algebra och numerisk analys rum. Kurs-
utvärderare Emelie och SNFs Alexander meddelar att en åtgärdsplan behöver till-
sättas. Stora problem med räkneövningsledare i storgrupp och planering av labbar.
Den första storgruppsledaren ska ha haft problem med språket och lyckades inte för-
medla kunskapen till studenterna på ett tillfredsställande sätt. Till nästa år kommer
samtliga kursansvariga bytas ut, men i nuläget är inte nästa examinator tillsatt.

§8 Utvärdera
kursplaner

Vi ska gå igenom kursplaner på kandidatnivå. Detta kommer ta lång tid och därför
spånar vi på en liten workshop nästa fredag. Satsar på att boka Hilbert och bjuda
in gamla SNFTM -medlemmar och styret-medlemmar. Detta ser vi fram emot!

§9
Studentrösten

Studentrösten arrangeras av FARM/SNF/Styret i syfte att få in sektionsmedlem-
mars åsikter angående studier. Vi planerar att anordna detta i samband med nästa
cocktailparty LP 2. Vi diskuterar relevanta frågor att ställa till studenterna. Kursval
som krävs för vissa mastersutbildningar, val av MTS-kurser och omtentaperioden i
oktober (bra/dåligt?) är de förslag som kommer upp på mötet.

1Anders Logg är professor i beräkningsmatematik, men också grundare FEniCS, som är ett
internationellt projekt och en programvara som löser partiella differentialekvationer.

2



Möte 2016/17:SNF-09
Studienämndsmötesprotokoll 3 oktober 2017

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§10 Äskning för
SNF-pins

Sofia ska skriva ihop en äskning för SNF-pins på sektionsmötet. Alexander kollar upp
priser för pins.

§11
Sektionsmötet

I eftermiddag och afton äger sektionsmötet rum. SNFTM har en stående informations-
punkt på mötet. Vi diskuterar vad som bör tas upp. Givetvis behöver det nämnas
att två nya medlemmar till SNFTM ska väljas in (årskursrepresentant och kandi-
datansvarig), men det är också lämpligt att annonsera om ett namnbyte av BSD-
föreläsningarna. Det är även rimligt att informera om att tentamensanmälan utgår
på torsdag.

§12
Termodynamik,

TM

Det har varit lite kaosartat vad gäller kursutvärdering av kursen i Termodynamik
för TM. Vi har (tydligen) inte tillsatt någon kursutvärderare för TM, utan har trott
att ansvaret legat hos SNK. SNFTM får fixa detta. TM-studenterna verkar ha mycket
åsikter kring kursen. Josefine och Alexander pratar med TM2 för att kolla av läget.
Om många verkar ha åsikter ämnar vi ordna ett lunchmöte tillsammans med berörda
studenter. Vi tänker också arrangera ett möte tillsammans med SNK för att diskutera
samarbetet mellan F och K när det kommer till kurser som samläses med K/Kf.

§13
Omtentaperiod

oktober

På senaste UU-mötet togs problematiken kring att ha en omtentaperiod i oktober
upp. Vi diskuterar huruvida detta är lämpligt. I nuläget ligger omtentaperioden i LV
6, det vill säga mitt uppe i läsperioden. Detta rubbar studiesituationen för många.

§14 Övriga
frågor

• Info tentaanmälan: Philip påminner årskurser via sociala medier om tenta-
mensanmälan.

• Elektriska nät och system: Det har dykt upp problem på räkneövningarna i
kursen Elektriska nät och system, då räkneövningsledaren har svårt med språ-
ket och lägger fokus på fel saker. Josefine ska tala med examinatorn i kursen
angående detta.

• Samverkansmöte: Alexander berättar. Det kommer inte att ske någon ihop-
slagning av fysikmasterprogram till nästa år. Han meddelar även att TM2 haft
ett oroväckande stort antal avhopp samt att det ska inkluderas etikinslag i
masterskurser framöver. Det togs även upp att det ska anordnas quiz i kurser
för att testa studenters förkunskaper. Exempelvis är det centralt att studenten
behärskar grundläggande linjär algebra för att kunna följa Mekanik 1, varför
det är motiverat att anordna en quiz som fräschar upp dessa kunskaper. Utö-
ver Mekanik 1, finns det planer på att lägga in motsvarande förkunskapsquiz i
LANAn, Fourieren och Kvantfysiken.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 10 oktober 2017.
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§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:00.

Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Alexander Jonsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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