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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

08 april 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Årskursrepresentant Jonas Lauri

Matansvarig Emelie Sjögren

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:09.

§2 Val av
justerare

Oskar Liew väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Oskar har arrat SaFT.

• Emelie Sjögren har varit på Post och Vinkväll samt justerat protokoll.

• Jonas har arrat SaFT och justerat protokoll.

• Felix har arrat SaFT och handlat inför Case-adillakväll.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.

§5 Pågående
kurser

• Ettan I ettan rullar det på.

• Tvåan Ingen representant från tvåan här.

• Trean Kurserna fungerar bra, inga klagomål har kommit upp i trean.

• Master Föreläsaren i Machinelearning Algorithms vill inte lägga ut alla labbar
direkt eftersom studenterna stressar upp sig (och varandra) över dem.

§6 SaFT Maten som blev över från SaFT ligger i Focus-kylarna. Erik höll en diskussion om
hur mycket inflytande studienämnder har. KTH verkar vara den enda skolan som har
samma system som Chalmers för att hantera masterskurserna. De har även samma
problem med att det är väldigt svårt att hålla reda på de. De andra högskolorna hör
grundutbildningen och masterprogrammen ihop mer programspecifikt och därför är
det samma personer som sköter de. På grund av detta får de inte samma problem.
Chalmers är det enda universitet där dåliga kursutvärderníngar tvingar förändring.
Mer info om SaFT än tidigare år, åsikter?
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§7 Aspning Case-adillakväll idag, Felix är ansvarig. Tarek är ansvarig för Verksamhetsplansworks-
hop på Fredag.

§8 Övriga • Vi har mycket ost över. Inget bestämdes om vad vi vill göra med osten.

§9 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 15:e april 12.00.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:30.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Jonas Lauri
Sekreterare

Oskar Liew
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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