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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

13 november 2018

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Erik Johansson
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Sekreterare Ugnė Miniotaitė

Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Erik Johansson öppnar mötet kl. 12:10.

§2 Val av
justerare

Felix Augustsson väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Erik har arrat cocktailparty, varit iväg till Linköping på SAFt (samarbetande
fysikteknologer), varit på UU och varit på möte med FORUM, där de diskute-
rade mentorskapsprogrammet.

• Ugne har fixat med protokoll och skickat info till Emelie S om hur man signerar
protokoll.

• Emelie S har arrat cocktailparty och har börjat jobba på förbättringar till nästa
gång. Emlie har också fixat digitalt ID för signering.

• Olle har arrat cocktailparty

• Felix har arrat cocktailparty. Felix vill mejla om att ha en permanent lokal för
våra möten. Felix har också börjat kolla på tider för att BSD.

• Oskar har arrat cocktialparty och gjort klart kvartalsrapport. Han ska försöka
betala ut pengar idag.

• Emelie B har hjälpt Felix städa kylen och arrat cocktailparty. Emelie B har fixat
kursutvärderare till alla kurser och ska hålla i en infolunch för kursutvärderarna
imorgon (14/11).
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§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll

§5 Cocktailparty Diskuterar hur cocktailpartyt gick. Saker att ta med oss till nästa gång är att notera
vilken mat som blev över och vilken som tog slut, samt tydligare dela upp vem som
ska ha den överblivna maten, annars slänga den direkt. Vi ska även bättre hålla reda
på vilka saker som ska tas med från focus och ha det uppskrivet, så vi får med rätt
saker tillbaka. Felix tog även upp frågan om att fakultet inte dök upp och vi enades
om att det inte var något problem.

§6
Studentrösten

Erik glömde ta med plansch med resultaten, så det går vi igenom vid nästa möte
(20/11).

§7 Jämst.fråga
på kursenkät

En fråga om jämställdhet har testats i ett antal kursenkäter nu. En av kurserna som
fick frågorna var stat-dat (Statistisk Databehandling) som TM2 och TM3 läste. Vi
diskuterade frågan och tyckte den var väl formulerad. Diskussionen övergick till att
handla om kursen Stat-dat, som är en masterskurs. Vi ska försöka gå på kursnämn-
den. Olle ska kolla upp kursnämnder för masterskurser, som F eller TM läser under
kandidaten.

§8 SAFt En konferens med styrelser från andra stora universitet med teknisk fysik som Erik
var på. Erik berättade om sin upplevelse och tog upp frågor att diskutera.

• Kursutvärdering
Andra högskolor har olika evenemang och tävlingar för kursutvärderingen. Ett
förslag är att ha events för att svara på kursenkäter, eller ha en live-feed där
man kan se antalet kursenkäter svarade per klass i realtid. Första steget för det
är att se om vi kan skaffa statistiken. Felix kollar upp det.
För att lättare finna kursutvärderare ger Linköping har kursutvärderare ss-
ektionasktiv-status och man har som en pol kursutvärderare man väljer från.
På Chalmers skulle detta vara svårt att genomföra, eftersom föreningar inte har
medlemmar på samma sätt.

• Pluggteknik Andra högskolor har fler kursmoment och tillfällen studenterna
har möjligheten att lära sig pluggteknik, under t.ex mottagningen. Chalmers
har endast någon enstaka föreläsning. Diskussionen övergick till föreläsningar
för ettan på F under fysikingenjörens verktyg och vi bestämde att föra till
programrådet för F att fackspråksföreläsnignarna inte är uppskattade och att
det saknas föreläsningar i pluggteknik.

§9 UU Till UU kom en person från högskolan, Malin, för att prata om examinationsdoku-
mentet och nya LADOK-systemet.

• Miniräknare
Malin berättade att högskolan tänkt att det skulle underlätta för studenter-
na att slippa tänka på miniräknare och att det var därför beslutet togs. Under
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tentaveckan behövdes det dock göras en nödlösning så studenter fick ha med sig
egna miniräknare, eftersom det saknades miniräknare. På mötet fick högskolan
mycket kritik över att ha varit dåliga på kommunikation. De ska se över mi-
niräknarfrågan igen och om de ändrar det kommer det inte börja gälla förrän på
vårterminen. Högskolan säger att de ska försöka bli bättre på kommunikation.

• KursPM
KursPM ska vara uppe innan kursen startar. Det har varit ett stort problem
att kursPM inte kommer upp i tid. Med nya systemet Canvas ser man förhopp-
ningsvis bättre vilka som laddar upp i tid och då kunna förminska problemet.

• LADOK
Kåren ska försöka sammanställa synpunkterna om nya LADOK. Kåren ska
också ha utvärdering om obligatorisk anmälan till tentamen. Vi kan boka in
ett möte eller skicka in mejl om SNFTM åsikter kring det. Vi bestämmer att
fundera på det och diskutera mer nogrannt nästa vecka.

§10 Övriga • Kursnämnder ’ Kursenkäterna stänger på söndag 18/11. Expfysen är den
22/11. Olle och Erik går dit. De nya kursutvärderarna är bjudna till kursnämn-
den, vilket vi hoppas ska ge en god övergång. Kursnämnd för kandidatarbetet
har inte tagits tag i. Emelie B skickar mejl till BE för enkätsvar. Vi ska försöka
läsa enkäter för de kurser vi själva läser.
Vi ska testa att under de närmsta mötena ha en punkt under mötet där vi
kollar av kurserna som läses just nu. Vi utvärderar efter några veckor.

• Styretrummet Det ska närmsta veckorna ske en städning av styretrummet.
Vi i SNFTM behöver städa i skåpet. Inventering skulle också vara bra. Vi ska
bestämma någon dag då detta ska göras.

§11 Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 20 november 12:00.
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§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Erik Johansson kl. 13:06.

Erik Johansson
Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Felix Augustsson
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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