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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

2 maj 2018

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson
Sekreterare Daniel Erkensten

Veckobladerist Philip Edenborg
Kandidatansvarig Isabel Tidekrans

Masteransvarig Mattias Sjöstedt
Matansvarig Joel Berg

Sammanfattning

• Utvärdering av kursnämnden i programmeringsteknik (TIN213).

• Diskussion om elitism på teknisk fysik/teknisk matematik.

• Omsits på fredag!

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Alexander Jonsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Alexander har mailat till pateter angående omsits och medverkat på kursnämnd
för programmeringstekniken.

• Josefine har skickat in kvartalsrapport och blivit valberedd och, i skrivande
stund, nominerad till SAMO i Styret.

• Sofia har skickat alla mail hon skulle skicka och fått många svar hon ännu inte
hunnit svara på. Hon har även diskuterat preliminär budget för verksamhetsåret
2018/2019 tillsammans med Josefine.
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• Joel har letat efter recept och approximativt uppskattat kostnader för mat till
omsitsen.

• Philip har hjälpt valberedningen genom att delta med sin expertis under aspin-
tervjuer.

• Mattias har inte gjort något nämnvärt.

• Daniel har renskrivit protokoll.

• Isabel har också hjälpt valberedningen. Hon har även haft koll på stundande
kursnämnder samt gjort en budgetprognos för kursutvärderingsluncherna.

§5 Kursnämnder

• Programmeringsteknik (TIN213): Alexander medverkade på kursnämn-
den och sammanfattar den kort under mötet. I huvudsak ska studenterna ha
varit nöjda med kursen, även om administrationen kunde varit bättre. Formatet
för omtentamen diskuterades och det kommer ej att finnas möjlighet/resurser
för att kunna ge båda deltentorna under ett och samma tentamenstillfälle, likt
tentamensupplägget i Mekanik 1. Det ska dock gå att tenta av hela kursen un-
der två separata tentamenstillfällen som (förhoppningsvis) ska äga rum under
en och samma dag. Alexander meddelar vidare att den nya examinatorn i nästa
läsårs kursomgång medverkade under nämnden och verkar högst medgörlig. I
synnerhet verkade han ställa sig positiv till digital examination.

• Fysikingenjörens verktyg (TIF275): Kursnämnden äger rum nästa ons-
dag och Isabel samt Isabel ämnar att gå på den. Av kursenkätsresultaten att
döma utgör Universeum-projektet det obligatoriska moment som studenterna
varit mest missnöjda över. Speciellt jämställer många projektet med gymnasi-
alt arbete. Under mötet diskuteras för- och nackdelar med att slopa/omforma
projektet. Projektet introducerar visserligen studenterna för vetenskaplig rap-
portskrivning och saklighet och uppmuntrar till att börja använda LATEX, men
detta återkommer än mer i det efterföljande kursmomentet, EP-labbarna, och
kan därför ses som onödigt.

• Diskret matematik (MVE505): Kursnämnden äger rum nästa måndag och
Alexander går på den. Kursen och kursenkätsresultaten diskuterades i detalj
på förra mötet varför den inte diskuteras igen. Den intresserade hänvisas därför
till föregående protokoll (20180427).

• Industriell ekonomi för matematiker (TEK555): Exakt datum för denna
kursnämnd är ej satt ännu, men då kursenkäten visar på mycket kritik ämnar
vi besöka nämnden. Eftersom ingen i SNFTM 17/18 läst kursen är det lämp-
ligt att försöka få med utomstående TM-studenter (eller kommande SNFTM -
medlemmar) på mötet.
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§6 Elitism För ett antal veckor sedan kontaktades (bland annat) SNFTM av Jonatan Weidow,
examinator i Fysikingenjörens verktyg och tillika före detta student på teknisk fysik,
i syfte att bjuda in till ett möte för att diskutera elitism på F och TM. Sofia har
pratat med SAMO och finner det lämpligt att arrangera ett sådant möte.

§7 Motion-
granskning av
föreläsningar

Det har inkommit en motion om en önskan att tillsätta en granskningsnämnd för
föreläsningar, likt studienämnden fast mer kursspecifikt. Granskningsnämnden ska
bestå av såväl anställda som studenter. Motionen diskuteras under mötet. Vi ser att
det troligen krävs stora ekonomiska incitament för att en sådan granskningsnämnd
ska kunna tillsättas i varje kurs, men ser också en möjlighet att följa upp nya kurser/
kurser som ges i en ny tappning. Det kan därför vara lämpligt att medlemmar från
SNFTM och eventuellt äldre studenter medverkar på första/andra föreläsningen i en
nyutformad kurs.

§8 KFKB-
överenskommelse

I höstas och vintras utarbetades en överenskommelse för kurser som samläses mellan
Kemiteknik med fysik (KF) och teknisk fysik. Denna har varken diskuterats eller
signerats sedan dess. Sofia har haft kontakt med SnKfKb:s ordförande som anser att
fredag lunch är en bra mötestid för denna typ av diskussion. Vidare kan det vara
lämpligt att, för att knyta an till elitism, även diskutera attityder hos KF respektive
F och hur väl samläsningen av kurser fungerar.

§9 Budget 18/19 Josefine och Sofia har diskuterat budget. Till nästa år har de kommit fram till att
sänka budgetposten för Veckobladeriet och höja budgetposten för cocktailpartyn och
kursutvärderingsluncher. Dessutom önskar de lägga till en specifik budgetpost för
mottagningsarrangemang. Övriga mötesdeltagare finner dessa förändringar rimliga.

§10 Omsits Alexander tar upp sin Doodle och meddelar att ett stort antal pateter önskar närvara
på fredagens omsits. Joel ska inhandla mat på torsdag, men önskar hjälp i köket från
fredag eftermiddag. Det beslutas under mötet om att ta med egen dricka, alltså
tillämpas BYOB-principen. Joel tillägger dock att fördrink kommer att erbjudas.

§11 Aspning Ikväll (onsdag) äger redan det sista asparrangemanget rum, pubquiz på JA Pripps.
Josefine påpekar åter att aspar och sittande medlemmar sponsras med mat, men inte
dryck. I vanlig ordning har informationen ännu inte nått ut till våra aspar, men Sofia
löser det så snart som möjligt. Vi ser fram emot detta!

§12 Nästa möte Nästa möte blir 8 maj 2018.
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§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:02.

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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