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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

22 oktober 2019

Tid: 12:00
Plats: F6002

Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck [gick 12.51]

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Veckobladerist Ida Ekmark [gick 12.49]
Kandidatansvarig Elin Ohlman

Masteransvarig Johanna Warnqvist
Matansvarig Tobias Wallström

Årskursrepresentant Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Elin Ohlman väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Anton har kollat mer på bokföring, och har snart behörighet att betala saker

• Albin var på kursnämnd i Mekanik 2 och har även mailat föreläsare gällande
otydlighether i Elnätskursen

• Emma har krånglat med gamla protokoll

• Albert har kommit överens med räkneövningsledare och Jana angående SNFTM räknestugor.
Han var också på teambuilding med styret i helgen

• Elin har snart bokat in kursnämnd i miljömodden

§5 Kurser

• F1,TM1: Tenta lörsdag och onsdag. Folk är nervösa. Oklarheter kring var
tentorna är då enda informationen som getts är ”Lindholmen”. Till nästa år
ska det ändras. Första vågen har fått tillbaka inlämningar i fysikingenjörens
verktyg.
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• F2: Har elnätsdugga i eftermiddag. Det kan eventuellt bli ett problem att stu-
denter hoppar av kurser på grund av tidsbrist. Rundas av i resten av kurserna.

• TM2: Sena returer i StatDaten, men annars lugnt.

• F3,TM3: Ännu större problem med sena returer. Kanske inte hinner få tillbaka
rättningar innan muntan i kvanten, vilket är ett problem då resultatet på dessa
inlämningar och en dugga påverkar om man ska gå på muntan eller ej. Termon
rullar på bra.

• Master: Stressigt på grund av sena inlämningar samtidigt som tidiga tentor
för MPCAS. Många inlämningar även för Physics, men annars verkar det okej.

§6
Studievägledare

Studievägledaren vill ha ett dokument som sammanställer hur tidskrävande kurser
upplevs, om det är kontinuerligt (inlämningar) eller stor tenta, samt vilka specifika
förkunskapskrav som behövs för kurserna för att lättare kunna hjälpa studenter när
de ska sätta personliga kursplaner.

Ett förslag är att sätta ihop ett exelldokument för alla obligatoriska kurser för F
och TM samt några av de vanligaste valbara kurserna. För varje kurs vill vi sedan
ha:

• Känslan av arbetsbelastning per hp (från kursenkäter)

• Median, medelvärde och kuggrate för tentor (från tentastatistik)

• Vilka kurser man bör ha läst innan för att förstå innehållet i kursen

• Vilka kurser man har hjälp av att ha läst innan

Vi vill försöka boka in möten med studievägledare, PA och utbildningssekreterare
under läsvecka 2 varje läsperiod för att diskutera om föregående läsperiod.

§7 SNFika På fredag klockan 15.00 ska vi stå i Signes och bjuda på fika. Tobias ansvarar för att
fika införskaffas. Albin ansvarar för att informationen sprids.

§8 Teambuilding Datum och tid bestämt: 19 november från 17.30. Elin kollar om det finns en ledig
tid att boka på Escape room. Om det är fullt är plan B att köpa mat och vara hos
någon av oss istället.

§9 Tryck nr 2 Skjuts upp till efter alla tentor. De som inte har tryckt får trycka sin hoodie. De
som redan har tryckt, men vill trycka mer får fråga Anton om hur ens egna del av
budgeten ser ut. Vill man trycka mer än budgeten står för, kan man betala själv.

§10 Övriga
frågor

• Strukturera upp matinköp: Tobias har fått mer information gällande mäng-
der till cocktailpartyt.

• Information under föreläsningar: Måste det finnas att hittas någon annan-
stans? Borde kunna lösa från fall till fall. Albert ska även ta upp frågan på
nästa UU möte.
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• Hur använder man sin SNFTM -mail: Vi ska vidarebefodra till övriga
SNFTM om innehållet berör alla. Vid frågor som endast rör SNFTM -medlemmen
i en specifik kurs bör personlig mail användas.

• Övningstenta: Erik ska hålla en analysövningstenta på söndag. Alla som kom-
mer dit skriver samma tenta (vilken tenta bestäms innan innan söndag), sen
diskuterar sina lösningar i grupp.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 5 november 2019.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 12.57.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Elin Ohlman
Justerare

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

3

mailto:snf.sekr@ftek.se

	Mötets öppnande
	Val av justerare
	Föregående mötesprotokoll
	Runda bordet
	Kurser
	Studievägledare
	SNFika
	Teambuilding
	Tryck nr 2
	Övriga frågor
	Nästa möte
	Mötets avslutande

		2019-11-01T10:08:21+0100
	Albert Johansson


		2019-11-01T10:30:43+0100
	Emma Nirvin


		2019-10-22T14:11:46+0200
	Elin Ohlman




