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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

15 april 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Sekreterare Ugnė Miniotaitė
Veckobladerist Tarek Alhaskir

Kandidatansvarig Emelie Björkman [12:11]
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Olle Lexell väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Ugnė har fixat protokoll, delat ut pris till guldkärna och varit på asparr.

• Jonas har varit på asparr.

• Tarek har varit på VP-kvällen. Han har även skickat mejl om att diskreten inte
rapporterats än, men har inte fått svar.

• Olle har inte gjort något.

• Oskar varit på asparr.

• Felix har varit på asparr. Han har även varit på styretmöte och utvärderat
SaFT. SNFTM ’s frukost var uppskattad.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.

§5 Pågående
kurser

• Ettan
OPEN-TA var nere igår (14/4), så fysikstudenterna fick extra dag för uppgif-
terna i Mekanik 2. Nästa inlämning är till söndag påsk, vilket endast ger tre
arbetsdagar att göra dem på. Emelie S. mejlar om att skjuta på det. Duggan i
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statistiken är tidigare i år och har en rimligare tid på dagen. De har alltså tagit
sig åt kritiken från tidigare år.

• Tvåan
Allt rullar på.

• Trean
Allt rullar på.

• Master
Allt rullar på.

§6 Aspning Case-adilla kväll kom många på. VP-kvällen var lite tommare, men Vi är generellt
nöjda. Nästa evenemang blir pubquiz på JA den 8/5.

§7 VP-punkter Saker som kom upp under VP-kvällen som möjliga punkter till verksamhetsplanen:

• Videoföreläsningar
Kolla upp möjligheten att filma föreläsningar och sedan ladda upp de, så man
kan titta i efterhand. Speciellt bra för väldigt sektionsaktiva studenter och om
man är sjuk eller liknande.

• Kommentarsfält på ftek
En funktion på ftek där man kan ge direkt feedback om kurser i ett slags
kommentarsfält. Uppsala har ett liknande system just nu.

• Utbildning i hantering av funktionsvariationer
Det har kommit upp en del incidenter under året där föreläsare inte på lämpligt
sätt hanterat personer med funktionsvariationer. En idé är att försöka dra i
att högskolan ska ordna en utbildning inom ämnet, eventuellt i samband med
utbildning i jämlikhet.

§8 Quiz-pub Vi vill att nya SNFTM ska arra det i höst. Kan krävas tydligare överlämning för
hur pengarna ska skötas, men för arrandet finns en ganska tydlig överlämning. Felix
skriver till NollK att vi rekommenderar att ha det i höst igen. Det skulle vara bra
med förtydligande kring om phaddrar är välkomna.

§9 Expfys 1 Lars Hellberg har under kursens gång ändrat betygskraven i Labview-delen av kursen.
Där det tidigare varit sagt att studenter får betyget 5 om de utför alla uppgifter rätt
krävs det nu att man ska ha gjort något litet extra, eller ha någon spets på det.
Något som studenterna aldrig meddelats om. Olle mejlar Lars om att detta inte är
lämpligt och att man inte kan ändra kraven under kuserns gång.
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§10 Expfys 2 Det saknas kursenkät i kursen, eftersom den fick för få svar. Detta beror på att kursen
skulle sträcka sig över tre läsperioder, men sträcker sig nu istället över fyra. Enligt
examinatorerna beror detta på att det var oväntat många studenter som läste kursen.
Detta gör det omöjligt att utvärdera kursen i nuläget.

§11
Kursnämnder

Programmeringen hade kursnämnd i torsdags och allt verkar ha gått bra. Fysikinge-
jörens verktyg ska ha kursnämnd snart, men SNFTM behöver inte närvara, eftersom
det inte varit någon problematik. Peter Kumlin kommer inte att hålla i fortsan nästa
år och de har bjudit in den nya examinatorn till kursnämnden. Fouriern har inte
bestämts än, kan vara att bra att gå på den angående problematiken som varit med
räkneövningsledare. Diskreten och industriell ekonomi har också kursnämnd snart,
men kurserna har inte haft några större problem. Kan vara intressant att gå på
industriell ekonomi, eftersom den har genomgått stora strukturella förändringar.

§12 Ohmsits Möte med arbetsgruppen 25/4.

§13 Övriga
§14 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 29:e april 12.00.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:40.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Olle Lexell
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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