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Studienämndsmötesprotokoll 13 maj 2019

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

13 maj 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Sekreterare Ugnė Miniotaitė
Veckobladerist Tarek Alhaskir

Kandidatansvarig Emelie Björkman [12:31]
Masteransvarig Olle Lexell

Årskursrepresentant Jonas Lauri
Framtida Vice Ordförande Albin Ahlbäck

Framtida kassör Anton Wikström
Framtida sekreterare Emma Nirvin

Framtida veckobladerist Ida Ekmark
Framtida matansvarig Tobias Wallström [12:10]

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Jonas Lauri väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Ugnė har jagat signaturer.

• Jonas har fixat med protokoll.

• Olle har justerat protokoll och svarat Lars Hellberg.

• Oskar har justerat protokoll och gått på sektionsmöte.

• Felix har bjudit in till ohmsits, skickat mejl till nyinvalda, fixat med protokoll
och snackat med Erik om överlämningsmöte.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.
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§5 Pågående
kurser

• Ettan
Det är ganska rörigt i Mek2. Föreläsningarna är otydliga. En bonusuppgift
från förra veckan blev borttagen eftersom den var otydlig (handritad figur).
SNFTM tycker att nya SNFTM ska gå på kursnämnden. LANAN har obligato-
riska labbar där två av de innehåller material som inte kommer tas upp förrän
tio dagar innan deadline för labbarna. Ida har skickat ett mejl om det. Om
föreläsaren ska vara kvar ett år till är det värt att försöka få honom att ändra
strukturen.

• Tvåan
I expfys 1 har teorilabben presenterats som en förstudie där man aldrig gör la-
borationen. Detta stämmer dock inte och det är väldigt svårt att skriva det med
samma format som en förstudie. Samtidigt är det krav på att teoriuppgiften ska
ha samma struktur som en förstudie. Förhoppningsvis kan kommunikationen
bli bättre till nästa år.

• Trean
Miljömod har för mycket saker att göra. Det känns som något som kommer
komma upp på kursutvärderingen. Bra att försöka hålla koll på den kursen.
Subatomär fysik har vettig föreläsare och flyter på bra.

• Master
Allt rullar på.

§6 Info UU

• Rekrytering institutionsråd
Systemet för att rekrytera studenter till institutionsrådsrepresentater fungerar
nu så att styrelsen för lämplig sektion lägger ett förslag som kåren sedan god-
känner. En annan sektions styrelse väljer på samma sätt en suppleant. Det
finns ett förslag att hantera detta på kårnivå istället och ta in ansökningar.
H-sektionen har just nu inte möjlighet att sitta med i institutionsråd, vilket de
då skulle ha. En eventuell nackdel är söktrycket, men då skulle styrelserna som
tidigare nominerat någon kunna peppa folk att söka på liknande sätt.

• Digitalisering av tentor
Chalmers har påbörjat en digitalisering av tentor, så att tentor lagras digitalt
istället för fysiskt. Detta har testats på Lindholmen. För att det ska fungera
nu har man behövt sitta på en specifik plats under tentan och en students info
finns redan på försättsbladet. Eftersom för många brukar anmäla sig till tentor
har tentavakter bokat för små salar eller i ett fall endast skrivit ut namnen
A-O. Förhoppningsvis kommer det implementeras åtgärder för att undvika att
sådant händer. En fråga som kommer upp då är möjligheten att ta ut sin tenta
digitalt och att den efter det inte sparas, så som det fungerar med fysiska tentor
just nu.
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§7 Kursnämnder Det har inte kommit in någon ny kursnämnd senaste veckan. Felix skippar att hålla
mittkursenkät för kandidatarbetet. Optiken är på gång igen, eftersom de glömde bju-
da in examinatorn, Jörgen till förra kursnämnden. Han är nu inbjuden. Flervarren
och fastan är inte på gång än, men Emelie B lägger lite tryck på det.

Ett tips till nästa SNFTM är att närvara på kursnämnder på problematiska kurser,
eftersom SNFTM har lite mer auktoritet och det kan vara bra att finnas som stöd för
kursutvärderarna.

§8
Överlämnings-

möte

Vi ska ha ett överlämningsmöte. Erik hade tänkt att ha ett möte för att planera
överlämningen och kunna skriva ihop en skriftlig överlämning. Mötet blir söndag kl
16.00. Felix meddelar Erik.

§9 Ohmsits Olle och Ugnė ses kl 10.00 för att handla. Skulle behöva en tredje person. Vi köper
brödet till förrätten istället för att baka det, för att spara tid. Felix tar ansvar för
att skriva inköplista. Sedan träffas åtminstone Tarek och Felix för att laga mat kl 13.
Jonas blir nykteransvarig och eftersom han ska springa göteborgsvarvet bestämmer
vi att sittningen håller på till midnatt. Erik väljs enhälligt till toastmaster.

§10 Övriga • Bilutbildning
SNFTM rekommenderar nya SNFTM att de som inte redan har ska gå på bilut-
bildningen.

§11 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 20:e maj 12.00.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:58.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Jonas Lauri
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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