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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

18 februari 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande
Ordförande Erik Johansson

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Sekreterare Ugnė Miniotaitė
Veckobladerist Tarek Alhaskir

Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Oskar Liew väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet • Felix har fixat föreläsaren Julia Gold till sektionens vecka och laddat upp nya

bilden på SNFTM till ftek.

• Tarek har laddat upp tentor på ftek och varit ledsen över att studienämndskick-
off blev inställd.

• Jonas har inte gjort något.

• Emelie S. har upptäckt att Oskars mejl till tryckeriet var skickat till fel mejla-
dress och har vidarebefodrat mejlet till rätt adress och fått svar.

• Ugne har skrivit protokoll och mejlat med BalNgt.

• Erik har läst igenom kursnämndsprotokollet i statdat. De tyckte den nya kurs-
utvärderingsfrågan om lika behandlig var konstigt. Expfys har kommit in med
åtgärdsplan. Erik har också mejlat och SNFTM ’s Aspbudget blev godkänd av
styret.

• Oskar har inte gjort något.

• Emelie B. har laddat upp bild på SNF på FB och laddat upp alla kursenkätsvar
på G-suite.

• Olle har inte gjort något.

1



Möte 18/19:SNF-23
Studienämndsmötesprotokoll 18 februari 2019

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll. Tills nästa vecka ska alla ha kollat igenom krav-
och meritprofilen för sin post.

§5 Pågående
kurser

• Ettan
Allt rullar på. Det har möjligtvis inte varit granskning i fortsan. Jonas kollar
upp det.

• Tvåan
En av räkneövningsledarna i fourieranalysen har fått väldigt mycket kritik. Nu
har kursutvärderarna tagit initiativ och har skickat ut en enkät där studenterna
får utvärdera räkneövningledarna för sig, för att få in underlag. Annars rullar
allt på väl.

• Trean
Det saknas kursutvärderare kandidatarbetet på Matematiska vetenskaper. Fas-
ta tillståndets fysik är Emelie B. inte nöjd med. Det har varit felinformartion
på föreläsning, de har med flit skapat för få labbgrupper, en föreläsare som är
väldigt dålig och information om duggan stod det tre olika tider och olika salar
på tre olika ställen och i ett förtydligande mejl angående duggan var salen även
där fel. Sedan var det en bugg i OpenTA, där man inte meddelades ordentligt
om det drabbade en, vilket gjorde att många inte märkte att de fått fel.n In-
lämningsuppgifter som ska in varje onsdag är inte uppe två dagar innan. Emelie
B. skickar mejl från SNF om dessa problem och CC:ar Jana.

§6 Finform Finform vill ha en text från SNFTM . Felix kan tänka sig skriva den.

§7 Kursnämnder Kursnämnden i elfälten är satt till fredag den 22/2. Ingen behöver nog gå, eftersom
det inte var någon problemkur. I Elnäten behöver nog någon ur SNFTM gå på kurs-
nämnden.

Komplexen har haft kursnämnd och där hade KF-studenter kollat på ftek-bevislista
och fått avdrag på tentan. Tarek förtydligar att det är studentskrivna bevis på ftek.

§8 Expfys 1 Åtgärdplanen pratar väldigt mycket om att problemet med kursen är att arbetsbe-
lastningen är för hög och skyller på att det är för att studenterna tar på sig för mycket
arbete. SNFTM tycker inte att åtgärdsplanen liknar en åtgärdsplan för det är endast
småändringar. Saknas någon strukturell ändring. Det står även att lärare arbetat
ideellt, vilket de inte ska göra. I åtgärdsplanen skulle det vara med estimerad tid
studenter behöver lägga på förstudie, labb och rapport. Jana poängterade att detta
saknas. Erik för vidare SNFTM ’s kritik till Lars Hellberg.

§9 Teambuilding Förslaget om Escape room kom upp och alla tycker det är en bra idé. Oskar kollar
priser och hyra. Det kommer bl någon gång i början av LV7.

2



Möte 18/19:SNF-23
Studienämndsmötesprotokoll 18 februari 2019

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§10 Övriga • Workshoppa info om kurser
Felix vill ta tag i att få mer motiverad info om kurserna. För att det ska vara
tydligt vilka kurser som krävs för olika mastrar, vad kurser innebär och vad
studenter tyckt om kursen.En idé är att köra en workshop med de som vill för
att börja få fram detta. Tanken är att ha ett första tillfälle med en intressegrupp
där en plan tas fram.

§11 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 25 februari 12.00.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 13:02.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Oskar Liew
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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