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Studienämndsmötesprotokoll 20 mars 2018

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

20 mars 2018

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande
Ordförande Sofia Karlsson

Vice Ordförande Alexander Jonsson
Kassör Josefine Knutsson

Sekreterare Daniel Erkensten
Veckobladerist Philip Edenborg

Kandidatansvarig Isabel Tidekrans
Masteransvarig Mattias Sjöstedt

Matansvarig Joel Berg

Sammanfattning

• SNFTM 17/18:s sista cocktailparty äger rum på torsdag. Diskussion om mat-
lagning och PR.

• Planering av (p)ost- och vin-kväll.

• Dags att tillsätta kursutvärderare för LP 4:s kurser.

§1 Mötets
öppnande

Sofia Karlsson öppnar mötet kl. 12:00.

§2 Val av
justerare

Isabel Tidekrans väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Daniel har anslagit protokoll på ftek.

• Mattias har handlat inför cocktailparty samt kollat på en arbetsordning för
kommande masteransvarig.

• Isabel har varit flitig och mailat med cocktailparty-föreläsare samt satt ihop
text för affisch som ska promota kursutvärderingar.

• Sofia har skickat ut ett omfattande mail till potentiella aspar och bifogat ett
schema med kommande arrangemang. Hon har även kollat upp vad SNFTM har
kvar att göra under läsperioden.
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• Joels hektiska vecka har inletts. Han har planerat, lagat och handlat mat.

• Philip har lagt upp tentor och duggor och införskaffat föreläsningsanteckningar.
Han var också med och handlade inför cocktailpartyt, om än något försenad.

• Josefine har klippt av sig (nästan) allt hår, haft en angenäm vistelse i London
och sysslat med bokföring.

• Alexander har handlat inför cocktailparty.

§5 Cocktailparty Efter förra veckans tentavecka är det återigen dags för SNFTM att damma av matlag-
ningskunskaperna och arrangera det sista cocktailpartyt för läsåret. Då även F-spexet
har tillgång till Focus kök under veckan krävs lite extra planering av matlagningen.
Joel meddelar att vi ligger lite efter i nuläget, men att det förmodligen kommer att
bli bättre. Philip erbjuder sig att låna ut en spis. Isabel har haft kontakt med tors-
dagens föreläsare, varför hon tar på sig att skriva ihop en liten text för PR. Joel
löser affischeringen och Philip är kanske kapabel till att formulera inlägg på våra
informationskanaler. Alexander dubbelkollar bokningen av personalrummet och fö-
reläsningslokal, FB.

§6
Kursutvärdering

LP 4

Ny läsperiod innebär nya kurser men också ett behov att tillsätta nya kursutvärdera-
re. Ett fåtal personer har anmält intresse att kursutvärdera till Isabel. I nuläget har
det tillsatts två kursutvärderare i Hållfasthetslära (MHA081), en i Miljö och matema-
tisk modellering (MVE346), en i Matematisk statistik (TMA321) och en i Mekanik
2 (FFM521). Vi avvaktar till veckans slut innan åtgärder vidtas.

§7 Svarsfrekvens
kursutvärdering-

ar

Kursenkäterna för LP 3:s kurser stänger 1 april. Isabel är på god väg med sin
kursutvärderings-affisch, men det är troligen lämpligt att informera studenterna yt-
terligare om vikten av att svara på kursenkäter. Josefine anser att hennes klass inte
kan bli mer irriterad på henne och tänker därför informera om kursenkäter på god-
tycklig föreläsning för F2.

§8 Uppdatera
ftek

Återigen behöver länkar, kursutvärderare och kursbeskrivningar uppdateras på ftek.
SNFTM är eniga om att detta är ett ypperligt sätt att prokrastinera på.

§9 Aspning I nästa vecka äger SNFTM :s andra asparrangemang rum, (p)ost- och vin-kväll. Det
är hög tid att festanmäla Focus och utse en nykteransvarig för arrangemanget. Vi
avvaktar med inköp av vin och ost tills efter cocktailpartyt, för att se om något
blir över. Det beslutas i övrigt att det ska diskuteras förslag på goda viner och
ostar under veckans matlagning inför cocktailpartyt. Sofia påminner sig själv och
sina medsittande om hemläxan, att hitta på tre väl valda meningar om respektive
post. Utöver dessa meningar är det även lämpligt att lyfta fram nyttiga egenskaper
som kan vara bra att ha för posten.
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§10 Revidering
av rättssäker-

hetsdokumentet
(examinations-
dokumentet)

Kårledningen har hört av sig till SNFTM angående input av deras revidering av rättsä-
kerhetsdokumentet/examinationsdokumentet. Då det saknas tydlig information om
bland annat muntor, duggor och projekt i dokumentet finner vi det lämpligt att
lämna in förslag på förbättringar.

§11 Övriga
frågor

• Omsits: SNFTM är ense om att det vore kul att arrangera en omsits för våra
kära pateter. 4e eller 5e maj verkar vara ett lämpligt datum för ändamålet. Joel
tar på sig att prata med Djungelpatrullen angående bokning av Focus något av
dessa datum.

• Programmeringsteknik: Det har kommit till SNFTM :s kännedom att det
inte kommer att ske någon officiell granskning av tentamina i kursen i pro-
grammeringsteknik för F/TM1 (TIN213). Examinatorn i kursen hänvisar istäl-
let till expeditionen för detta. Vi finner detta egendomligt, då det strider emot
Chalmers föreskrifter för examination. Sofia mailar examinatorn för att få ett
klargörande.

• Modul: Fredrik, tillika nolluppdragschef i Fnollk, önskar få in en text från
SNFTM till nollmodulen.

• Partiella differentialekvationer (TMA372): På den senaste tentamen i
kursen Partiella differentialekvationer (TMA372) uppstod förvirring kring po-
ängssättningen och betygsgränser hos flertalet studenter. Detta är befogat då
betygsgränserna som står att finna på tentamenstesen är anpassade för en 30-
poängstenta med 6 uppgifter á 5 poäng per uppgift. Det står även att finna på
tesen att varje uppgift kan ge max 6 poäng. Detta har gjort att examinatorn
önskat höja poänggränserna i efterhand. SNFTM ser hellre att examinatorn rät-
tar varje uppgift med 5 poängs upplösning med de redan satta poänggränserna.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 27 mars 2018.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 13:04.
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Sofia Karlsson
Ordförande

Daniel Erkensten
Sekreterare

Isabel Tidekrans
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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