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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

16 oktober 2018

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Erik Johansson
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Sekreterare Ugnė Miniotaitė

Veckobladerist Tarek Alhaskir
Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:01.

§2 Val av
justerare

Olle Lexell väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet • Tarek har varit på sektionsmöte.

• Emelie B arrade invalsnatt och var på sektionsmöte. Emelie B har fyllt i regis-
terförteckning för GDPR till styret, har kontaktat alla som har kursnämnder
som är kvar och har justerat protokoll.

• Oskar har svarat på en Doodle.

• Olle mailat UO om föreläsningar under omtentaperiod. Fick svaret att det inte
finns regelverk som förbjuder det, men det är kutym.

• Ugne har varit på sektionsmöte, skrivit protokoll ochu varit på kursnämnds i
Linjär algerba och numerisk analys.

• Emelie S har varit på sektionsmöte, blivit invald och städat.

• Jonas har blivit invald, varit på städet och varit på sektionsmöte.

• Felix presenterade verksamhetsplan på sektionsmötet och har ordnat slack till
de nyinvalda. De saknar fortfarande mail och Emelie S behöver skriva under på
dokument. Felix ska försöka ordna detta. Felix har även varit på programråd
för TM.
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• Erik har varit på kursnämnd i Linjär algebra och numerisk analys och varit på
UU.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående mötesprotokoll. Tarek ska kontakta SNKfKb om att dela på
material i gemensamma kurser till nästa vecka.

§5 info

• Utbildningsutskottet Erik kom med information om vad som togs upp på
UU.

– Kursenkäter
De pratade om att utländska mastersstudenter kanske inte vågar skriva
ärliga svar i enkäter. Sedan om att sektionen A har väldigt hög svarsfre-
kvens på sina enkäter. De har tävling mellan årskurser med hur många som
svarar på utvärderingar, där priset är en biobiljett var till alla i årskursen.
Detta går att genomföre, eftersom de är en mindre sektion, men något pris
eller tävlingsmoment kan vara något att introducera på F. Kursutvärde-
ringar ska även få en ny fråga som ritkar sig mot om kursen har skötts
okej, att det inte uppkommit kränkande beteende eller liknande. Detta ska
testas på 20 kurser innan det blir en del av alla kursenkäter.

– Kurslitteratur på tentamen
Det togs upp att Sjöfart och marin teknik ibland behöver ha kurslitteratur
med sig på tentorna för att klara de, där vissa böcker kostar upp mot 2000
kr. Det ska räcka med att ha med sig anteckningar från föreläsningar.
Något att hålla utkik för, så det inte sker på F.

– Miniräknare
Man kan nu gå till studentcentrum och testa miniräknare som kan komma
på tentan, för att vara förberedd.

§6 Anmälan till
mastersprogram

Det har kommit ändringar i reglement, som innebär att man fortfarande behöver 150
HP för att söka till ett masterprogram, men ansökan har förskjuts till LP4. Detta
innebär för vissa att de kommer behöve 150 av 157,5 HP för att kunna söka vidare.
Svar från UO är att det i praktiken inte spelar någon roll, eftersom alla ändå kommer
in på sen antagning. SNFTM diskuterade ändringen och eventuell problematik.

§7 Programråd
TM

Programråd är som en uvärdering för programmet. Närvarande var: Johan, examina-
torer, ansvariga för mastersprogram, SNF, styretrep.,en TM-student, astrazenecarep.
och Jana. Det hölls en diskussion om söktrycket på programmet bland tjejer och att
det minskat de senaste åren, slutsats blev att söka underlag till varför folk söker TM.
De gick igenom uppdateringar i programmet, som att TM ska läsa 3 HP vektorfält
istället för 1,5 HP, för att få bättre förkunskaper till kursen i elfält. Sedan var det
presentation av det nya masterprogram Data Science", som ägs av IT. Uppstarten
av programmet är något SNFTM borde hålla koll på. Sedan var det en diskussion om
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den nuvarande kursen i industriell ekonomi. Johan vill ha ett upplägg från Linkö-
ping i industriell ekonomi, och det blev diskussion om att ersätta den med en kurs i
spelteori. Planen är att försöka få ett samarbete mellan någon som kan både spelte-
ori och industriell ekonomi. SNFTM Lyfte frågan om "expmatte", som skulle vara en
TM-variant av Experimentell fysik som F läser. SNFTM fick väldigt positiv respons
från TM-studenten och astrazenecarepresentanten.

§8 Graduate
Physics Day

Kommer var lunchföreläsning på torsdag där forskare och doktorander ska presentera
sin forskning och sedan ska det bjudas på kaffe och fika. Arrangörerna vill ha hjälp
från SNFTM och FARM, men FARM har fullt upp, så vi ordnar fika. Oskar och Olle
har huvudansvaret för att fixa fika.

§9
Studentrösten

Studentrösten sker en gång per temrmin där man röstar med färgglada pluppar på
diverse frågor om studierna på en plansch Varje sektion har en egen studentröst och
SNFTM ska ha bidra med 1-2 frågor. Det ska ställas upp under nästa cocktailparty.

§10 G-suite och
GDPR

För att få lagra information, behöver man skriva ner att man lagrar informationen,
hur länge, varför och var. Styret har lagt upp en enkät för GDPR och Emelie B
har fyllt i saker som rör kursutvärdering och har fyllt i patet-lista. För att inte
behöva registrera att informationen lagras på två platser, föreslår Emelie B att radera
en av SNF-storöch Team drive". Diskussion om patetlistor och informationslagring.
Beslutar att ta bort Team drive". Felix tar ansvaret att ta bort den unnder nästa LP.

§11 Övriga • Pluggfika Diskuterar evenemanget och beslutar att äska pengar från styret,
eftersom vi inte budgeterat för evenemanget. När vi vet om vi får pengar lägger
vi upp reklam för evenemanget. Vi bestämmer även att inte leta efter personer
som hjälper till med pluggfrågor förän i nästa läsperiod.

• Tryck De nyinvalda behöver hoodies och skjortor och det behövs tryck till
hoodies. Oskar ska prata med tryckeriet och de nyinvalda får köpa svarta hoodi-
es och skjortor.

• Teambuilding Teambuildningen bestäms hållas måndag 5/11-2018 efter att
Tarek har slutat sitt jobb, om han jobbar.

§12 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 23 oktober 12:00.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 12:57.
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Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Olle Lexell
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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