
Möte 2017/18:SNF-31
Studienämndsmötesprotokoll 24 april 2018

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

24 april 2018

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Sofia Karlsson
Vice Ordförande Alexander Jonsson

Kassör Josefine Knutsson [12:07]
Sekreterare Daniel Erkensten

Veckobladerist Philip Edenborg
Kandidatansvarig Isabel Tidekrans

Masteransvarig Mattias Sjöstedt
Matansvarig Joel Berg

Årskursrepresentant Fredrik Meisingseth
Kursutvärderare MVE505 Jack Vahnberg
Kursutvärderare MVE505 Johanna Warnqvist

Asp Erik Johansson
Asp Olle Lexell [12:10]

Sammanfattning

• Besök av kursutvärderare i Diskret matematik, MVE505, för att belysa proble-
matik med kursen.

• Kursnämnderna för LP 3:s kurser har börjat hagla. Programmeringsteknik och,
till viss del, Fysikingenjörens verktyg, ligger under luppen detta möte.

• Omsits är preliminärt planerad till 4/5. Diskussion om mat och bokning av
lokal.

§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.
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§4 Runda
bordet

• Josefine medverkade inte under denna punkt.

• Mattias är den första i SNFTM 17/18 som påbörjat sin överlämning. Han har
också medverkat på workshop.

• Sofia har medverkat på och arrangerat Graduate Physics Day. Hon har även
GDPR-rensat SNFTM :s Google Drive samt börjat ta ikapp på mail-fronten.

• Alexander har suttit inlåst i ett labb i ett antal dagar och har därför knappt
hunnit vara med asparrangemang senaste veckan.

• Joel medverkade också på söndagens GDPR-rensning.

• Isabel har planerat möte för läsperiodens kursutvärderare, medverkat på GDPR-
rensning och deltagit på workshop.

• Philip har haft kontakt med valberedningen och ämnar att sitta med som
SNFTM -representant under aspintervjuerna.

• Fredrik har varit sysslolös.

• Daniel har äntligen lyckats lägga upp protokoll på ftek. Han har även GDPR-
rensat.

• Erik “Skövde” Johansson är asp och medverkade på workshopen i förra veckan.

§5 Kursnämnder

• Programmeringsteknik (TIN213): Vi har fått ta del av kursenkätsvar för
kursen i programmeringsteknik (TIN213). I stora drag ser enkäten bra ut och
föreläsare, laborationer och föreläsningar verkar ha varit omtyckta. Det finns
emellertid problem med kursadministrationen. I synnerhet står det att finna
såväl positiv som negativ kritik kring den nya examinationen med två separa-
ta deltentor. Det går speciellt inte att skriva båda deltentorna under ett och
samma tentamenstillfälle i kursen TIN213, vilket kan tolkas som negativt. So-
fia meddelar dock att de studenter som är registrerade på den gamla kursen,
TIN212, kommer att ges möjlighet att skriva en komplett tentamen (där båda
delarna ingår) under omtentaperioden före sommaren. Kursnämnden äger rum
torsdag lunch. Alexander och Fredrik går på den.

• Fysikingenjörens verktyg (TIF275): Isabel meddelar att det existerar en
Doodle för att planera kursnämndstid, men att den ännu inte är spikad. Vi
har emellertid inte fått tillgång till enkätsvaren än, varför vi avvaktar till nästa
vecka med att diskutera kursen.

• Diskret matematik (MVE505): SNFTM får besök av Johanna och Jack,
kursutvärderare i Diskret matematik (MVE505), som belyser problematik med
kursen. Genom att studera enkätsvaren har Jack kommit fram till att kursen
är bristfällig när det kommer till innehåll, struktur och administration. Många
studenter anser att kursen är alltför lätt, men samtidigt menar andra att goda
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förkunskaper motsvarande Matematik 5 på gymnasienivå (som ej är obligato-
risk eller utgör ett krav för civilingenjörsutbildningen) krävs för att kunna ta
till sig kursmaterialet. Vidare ska det ha funnits knapphändigt med informa-
tion på kurshemsidan under kursens gång. Jack meddelar också att studenterna
upplevt att föreläsningarna ska ha varit improviserade och innehållit lösryck-
ta exempel. I synnerhet lyfts kritik gentemot att grundläggande statistik och
stokastiska processer behandlas trots att teknisk matematik redan läser/läst
ett antal kurser dedikerade enbart åt dessa ämnesområden. Kursnämnden äger
rum 7/5 och Johanna och Jack önskar att SNFTM medverkar på nämnden.
Alexander ställer återigen upp som frivillig.

§6 GDPR -
Rensning av

Drive

I söndags GDPR-rensades Google Driven och onödig information togs bort. De som
deltog under rensningen redovisar gjorda förändringar under mötet. Materialet ska
dock flyttas till G-Suite så småningom.

§7 Omsits Alexander tar upp sin Doodle och konstaterar att flest pateter verkar vara intresse-
rade av en omsits 4/5. Sofia bokar Hilbert som lokal i eftermiddag och Joel tar på sig
ansvaret för maten och drycken. Han avslöjar att kulinariska rätter kommer att er-
bjudas i form av olika sorters dippsåser med tillbehör. Philip föreslår kladdkakssmet
till efterrätt, men om Joel anser detta vara lämpligt återstår att se. Han tror dock
att han kan sätta ihop en inköpslista inom ett par/tre dagar. Vi är vidare överens
om att förära pateterna med en fördrink.

§8 Aspning

• Pubquiz JA: Nästa asparrangemang på tur utgörs av ett pubquiz på JA
Pripps nästa onsdag. Undertecknad reserverar platser för SNFTM och aspar.
Kassör Josefine meddelar att vi kan stå för maten, men troligen inte drickan.

§9 Övriga frågor • Spara enkäter: Isabel saknar en del kursenkäter som hon hemskt gärna vill åt
för att kunna komplettera sitt kursenkätsbibliotek på Driven. Hon uppmanar
oss därför att leta i samtliga mörka hörn efter sådana.

• Budget 18/19: Det ska skrivas en preliminär budget för verksamhetsåret
2018/2019 att presentera på sektionsmötet LV 6. Sofia vill ha Josefines hjälp
med detta.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 2 maj 2018.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sofia kl. 12:50.
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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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