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Studienämnden Fysik
Protokoll fört vid SNF-möte 2013-12-06

Tid: Fredag 2013-12-06
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Emilio Jorge
Vice Ordförande: Oscar ”Kalldal” Kalldal
Kassör: David Svensson
Adjungerad sekreterare: Lotta ”Lejon” Bergbom
Kursutvärderingsansvarig: Oskar ”Ponani” Larsson
VeckoBLaderist: Martin ”Henoch” Henoch
Ledamot: Ingrid Strandberg

Årskursrepresentant F1: Jacob ”Int” Olsson

Årskursrepresentant TM1: John Norell
Tillträdande VeckoBLaderist: Josef ”Jossan” Hansson
Tillträdande Vice Ordförande: Jonas ”Christmas” Källén

§1. Mötet öppnas
Emilio Jorge öppnar mötet.

§2. Mötessekreterare
Lotta Bergbom väljs till mötessekreterare.

§3. Justerare
Ingrid Strandberg väljs till justerare.

§4. Föreg̊aende protokoll
Protokoll fr̊an föreg̊aende möte läses upp. Kalldal gjorde inte iordning dropboxen d̊a
vi kommer ha fortsatt tillg̊ang till det nuvarande systemet.

§5. Styretmöte
Det finns ingen institutionsr̊adsrepresentant för Teknisk Fysik. Försök hitta n̊agon
som kan tänka sig att vara det, gärna n̊agon fr̊an en master som ligger under det
omr̊adet men n̊agon som g̊ar grundutbildningen kan ocks̊a fungera. Fundera gärna
mera p̊a vad SNF kan hitta p̊a under sektionens vecka i v̊ar.

§6. Utbildningsveckorna

Sida 1 av 3
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De ska göras om till viss del och kommer nu inkludera även styret. Det lär inte bli
n̊agra problem d̊a de ofta h̊alls vid cocktailpartyna där styret ofta brukar vara änd̊a.
Den nya förändringen ska belysa saker som sektionerna lyckats p̊averka, i år eller
tidigare.

§7. Utbildningsomr̊adesmöte

I och med den nya läs̊arsindelningen kommer även omtentaperioderna förändras.
Högskolan ville skippa julomtentor men de kommer beh̊allas, dock kommer det bara
g̊a att skriva omtentor fr̊an LP1 d̊a. Vid p̊ask kommer man kunna skriva LP3 och
LP4 omtentor. Det kan bli problem med detta d̊a m̊anga kanske skippar ordinarie
tentorna i LP3 och tar omtentan direkt. Högskolan verkar dock ha bestämt sig.

§8. Kursnämnd i Linjär algebra

Eventuellt kommer det vara en ny lärare i Linjär Algebra nästa år.

§9. Cocktailparty

Beslut: Jossan kontaktar Jari Kinaret b̊ade ang̊aende LP3 o LP4, helst LP3. Han
tar upp med Jari om han har n̊agon ide p̊a n̊agon ytterligare föreläsare p̊a samma
ämne. Cocktailpartyt bör h̊allas n̊agon annanstans än i kollektorn, kanske GD, d̊a
m̊anga kan vara intresserade av grafenprojektet. Om han inte kan LP3 s̊a faller vi
tillbaka p̊a fuskinriktningen.

§10. Kursutvärderingar

Högskolan har standardfr̊agor för att kunna jämföra kurser med varandra. Vi g̊ar
igenom fr̊agorna och vissa viktiga fr̊agor saknas och m̊anga av de som finns är vaga
eller otydligt formulerade. Det diskuteras hur fr̊agorna kan göras tydligare. Kommen-
tarsfält vore bra p̊a de flesta fr̊agorna d̊a det kan behöva förtydligas. Det vore ocks̊a
bra att förtydliga m̊anga ord s̊a att alla studenter tolkar fr̊agorna likadant.

§11. Övriga fr̊agor

Nästa veckas möte flyttas till tisdag. Vi kommer h̊alla till i Donatorn. Kalldal och
Ponani fixar mat till d̊a. Punkter som ej hanns med idag bordläggs till nästa möte.

§12. Mötet avslutas
Emilio Jorge avslutar mötet.
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Lotta ”Lejon” Bergbom Ingrid Strandberg Emilio Jorge
Sekreterare Justerare Mötesordförande
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