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Närvarande

Ordförande Victor “Wåhfflan” Wåhlstrand Skärström
Vice Ordförande Johan “Wello” Winther
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Masteransvarig Björn Johansson

Årskursrepresentant Helena Andersson

Sammanfattning

• Det kommer att vara kursnämnd i Programmeringstekniken på Torsdag; vi
diskuterar vad vi ska ta upp på mötet. Gabriella och Victor kommer närvara.

• Vi planerar vår casekväll och spånar på idéer till case. Gabriella och Victor
utvecklar våra idéer till case.

• Problem med kandidatarbeten och information till studenter om detta; Victor
hör av sig till Johan och Jana om detta problem.

• Victor kommer i helgen att närvara på SAFT.

• Sektionen ska ha stormöte nästa vecka; Oskar representerar SNFTM .

• Helena har fått svar från vUO angående ändringen av betygsgränser på ten-
tamen i Flervariabelanalysen; hon mejlar examinatorn och ber honom hjälpa
studenter som fallit mellan betygen.

§1 Mötets
öppnande

Victor Wåhlstrand Skärström öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Johan Winther väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Johan Winther
Justerare
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§4 Runda
bordet

• Victor har haft en konversation med PA för F och TM samt MPA för MPALG
angående de förändrade antagningskraven. Det kan vara bra att detta åter höra
av sig till Bengt-Erik om man vill söka MPALG och ta behörighetsbedömningen
från fall till fall.

• Gabriella har skrivit på sin överlämning samt mejlat angående MPALG.

• Helena har fått svar från vUO angående flervariabelanalysen, mer information
under övriga frågor.

• Niklas har vidarebefodrat Johans program som skapar sökbara pdfer till kur-
sansvariga för ExpFys 1. Han har även mejlat med bengt-Erik angående kurs-
utvärdering i kandidatarbetet.

• Oskar har bokfört och förberett sig inför kvartalsrapporten som ska in i slutet
av månaden.

§5
Programmerings-

tekniken

Det kommer att vara kursnämnd i Programmeringsteknik på torsdag mellan 13.15-
15.00. Vi diskuterar vad Gabriella och Victor ska ta med sig från SNFTM på kurs-
nämnden:

• Examinatorn kom inte till vissa tentamenssalar förrän efter 4 timmar med in-
formation om förändrade förutsättningar på tentamen.

• Examinatorn ändrade poäng på uppgifter under tentamen.

• SNFTM önskar att tentan togs bort då den bidrar till att öka den redan höga
stressnivån för studenterna i den läsperioden - istället ersätta tentamen med
ett projekt.

• Om tentan måste vara kvar vill vi att man ej ska skriva enorma program på
tentamen, då detta bryter mot allt vad vi lär oss under kursens gång (skriv
metod, kompilera, testa programmet, upprepa).

• Önskvärt att programmeringen kunde knyta ihop med en annan kurs det året.

§6 Aspning Vi planerar vår casekväll som äger rum på torsdag. Helena informerar för Nollan på
deras LANA-föreläsning på torsdag.

Vi spånar på idéer till case och tar inspiration från de case som var oss givna på
studienämnds-kickoffen:

• En examinator skriver samma tentates flera gånger.

• Examinator ändrar poäng på uppgifter under tentamens gång.

• Det finns ett rykte bland studenterna att en föreläsare har uttryckt sig sexistiskt
under en föreläsning.

• Examinator ändrar betygsgränser efter tentan har skrivits.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Johan Winther
Justerare
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• Tentamenstesen innehåller ett moment där man förväntas skriva en dikt - i en
icke-litteraturkurs - och bedömmas utifrån hur “bra” dikten är.

• Kurshemsidan är dåligt uppdaterad.

• Det har gått mer än 15 arbetsdagar och tentamensresultaten har inte lagts upp
än.

• Huruvida bonuspoäng ska vara skarpa eller ej på en tentamen.

• Obligatoriska uppgifter som ej står i kurs-pm.

• Student har missat ett obligatorisk moment på grund av sjukdom: vad har
studenten för rättigheter.

Gabriella och Victor skriver casen.
Valberedningen vill att vi skriver ihop en kravprofil. Vi hinner ej göra detta, så

vi vidarebefodrar den som SNFTM skrev förra året.

§7
Kandidatarbeten

och samarbete
med

institutioner

Vi har fått in klagomål från studenter som skriver sina kandidatarbeten vid MC2-
institutionen. Kandidatgrupper vid denna institution har en mycket snävare sidbe-
gränsning på slutrapporten än på andra institutioner; 20 sidor mot ungefär 50 på de
flesta andra institutioner. De har dessutom ett begränsat appendix på 5 sidor, samt
många upplever att deras handledare överlag ej har koll på deadlines och regler kring
examinationen.

Att handledare ej har koll på deadlines och regler verkar dock vara ett övergri-
pande problem på fler institutioner, då studenter från alla associerade institutioner
(Fysik, Matematiska vetenskaper och MC2) har hört av sig till oss om detta.

Matematiska vetenskaper i synnerhet har ej fått ut någon information alls i princip
om hur examinationen ska gå till, vilken omfattning på rapporten som gäller, och
liknande. De har ej heller fått feedback på deras planeringsrapport eller ens ett betyg
på densamma.

Vi funderar på hur vi ska angripa detta, då det är en stor organisation och kurs-
utvärderingen är knapp. Victor kommer att ta upp problemet med PA för TM och
F, Johan Jonasson och Jana Madjarova.

§8 Övriga frågor • SAFT: Victor kommer i helgen att åka på SAFT i Umeå; en konferens för alla
styren på fysikteknologsektioner i Sverige.

• Stormöte: Sektionen ska ha stormöte för alla sektionsaktiva; vi behöver en
person som representerar oss. Eftersom man bland annat ska diskutera den
ekonomiska policyn och kontantfrihet på sektionen finner vi det lämpligt att
Oskar går.

• Flervariabelanalys: Helena har fått svar från vUO Pontus Savolainen nu
angående vad som gäller då en examinator ändrar betygsgränser på tentamen
i efterhand. Enligt föreskrifterna för examination är detta ej okej, men det är
gjort likväl och vi diskuterar hur vi ska gå vidare med detta. Examinatorn i
kursen har uppmanat studenterna att granska sina tentor om de ligger precis
under de nya gränserna. Helena mejlar examinatorn och ber honom att hjälpa
dessa studenter mer.

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Johan Winther
Justerare
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§9 Nästa möte Nästa möte blir 25 april 2017.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Victor kl. 13:15.

Veckans citat “Ni är underlägsna människor, ni pollenallergiker” - Victor

Victor Wåhlstrand
Ordförande

Gabriella Grenander
Sekreterare

Johan Winther
Justerare


