
Möte 18/19:SNF-27
Studienämndsmötesprotokoll 1 april 2019

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

1 april 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Veckobladerist Tarek Alhaskir [12:11]
Kandidatansvarig Emelie Björkman [12:07]

Masteransvarig Olle Lexell
Årskursrepresentant Jonas Lauri

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:03.

§2 Val av
justerare

Olle Lexell väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Ugne har arrat cocktailparty.

• Jonashar arrat cocktailparty.

• Oskar har bokfört och arrat cocktailparty.

• Olle har arrat cocktailparty.

• Felix har arrat cocktailparty, skrivit protokoll och snackat med föreläsare. Felix
har med info från Erik som varit på UU som ska tas upp senare.
Det största kritik examinationsdokumentet fått var att det är tandlöst. Sedan
letar högskolan kandidater till Vice rektor för livslångt lärande ska ersättas.
Endast män har ställt upp så de skjuter på anställningen.

• Emlie B fixat kursutvärderare och mejlat alla som ska ha kursnämnd. Emelie
B har också arrat cocktailparty.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.
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§5 Pågående
kurser

• Ettan Allt verkar vara i ordning. Johan Jonasson är väldigt bra i sannolikheten
för TM. Lanans föreläsare verkar hittills bra. Vissa saker går lite långsamt, men
det är inget större problem.

• Tvåan I tvåan går allt bra. Förut meddelade Jana att det skulle finnas möjlighet
att åka på studiebesöket till Onsala observatorium efter tentorna. Istället blev
det två tillfällen i början av läsperioden. I både matstaten och regleren har
föreläsarna nämnt att de inser arbetsbelastningen under läsperioden och har
lagt upp föreläsningar i förväg och verkar väldigt tillmötesgående.

• Trean Subatomären har underhållande föreläsare och går bra. TMs gemen-
samma kurs muljö och matematisk moduleringen har börjat. Den har många
föreläsare, men alla verkar bra och koordinerade.

• Master Allt rullar på.

§6 Cocktailparty
LP4

Utvärdering av CP LP4. Diskussion om vad som ska nämnas i överlämningen till
nästa SNFTM . Konsensus om att det är mycket lättare när det finns en matansvarig.
Jana berättade att CP förut vara mer interaktiva, med t.ex. diskussion. Något som
inte nödvändigtvis applicerar nu, men kan vara värt att meddela nya SNFTM om.

§7
Studentrösten

Svaren till frågan”Vilket material använder du från ftek?” var ganska förutsägbara.
Studenter använder främst gamla tentor och föreläsningsanteckningar. Förlagen som
kom handlade om specifika kurser som material.

§8 SaFT På lördag ska SNFTM vara med och arra SaFT-frukost. Tarek, Felix, Emelie S, Jonas,
Oskar kan vara med. Felix ska prata med FARM om hur vi ska handla mat. Samling
är 07.00 och frukosten kommer pågå mellan 08-09.30.

§9
Examinations-

dokument

Examinationsdokumentet ska uppdateras. SNFTM kan komma med förslag om för-
ändringar till kåren. Tarek föreslår att det ska finnas tydliga riktlinjer för föreläs-
ningar under omtentaperiod. I tillkvanten och kvanten är det obligatorisk dugga.
Olle kollar upp och ser att det får kallas obligatorisk dugga. Vi undrar även om det
är specificerat att man inte får ha fler än 2 tentor per tentaP samt om obligatoriska
duggor har samma möjlighet för att göras om. Ingen tar asnvaret för att kolla upp
detta, så föblir förtydligande om föreläsningar under omtentaperiod.

§10 (P)ost- och
vinkväll

Olle tar gärna med sig en ostexpert för att handla. Ostexperten blir Felix som följer
med och handlar 09.00 på tisdagen. På kvällen ska alla berätta om sina poster och
sedan är det mingel. Alla ska komma ihåg sina SNF-hoodies. Samling är 17.10. Felix
fixar PR på FB.

§11 Ohmsits Datumet spikas till 17/5. Hilbert verkar vara ledigt. Felix, Emelie B, Emelie S och
Olle är ansvariga för planeringen.
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§12 Övriga
§13 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 8:e april 12.00.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:50.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugne Miniotaite
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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