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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

27 maj 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande
Vice Ordförande Felix Augustsson

Kassör Oskar Liew
Sekreterare Ugnė Miniotaitė

Kandidatansvarig Emelie Björkman
Masteransvarig Olle Lexell [12:06]

Matansvarig Emelie Sjögren
Årskursrepresentant Jonas Lauri
Framtida sekreterare Emma Nirvin

Framtida veckobladerist Ida Ekmark
Framtida kassör Anton Wikström

Framtida masteransvarig Johanna Warnqvist
Framtida matansvarig Tobias Wallström

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av
justerare

Emelie B väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet • Ugnė har varit på överlämningsmöte och fixat med protokoll.

• Emelie S har varit på överlämningsmöte och haft överlämning med Tobias.

• Jonas har varit på överlämningsmöte.

• Emma har varit på teambuilding, storteambuilding och överlämningsmöte.

• Johanna har varit på teambuilding, storteambuilding och överlämningsmöte.

• Emelie B har varit på överlämningsmöte och på möte om expfysen.

• Tobias har varit på teambuilding, storteambuilding och är klar med expfysen.

• Ida har varit på teambuilding, storteambuilding och överlämningsmöte.

• Anton har varit på teambuilding, storteambuilding och överlämningsmöte.

• Oskar har varit på överlämningsmöte.

• Felix har varit på överlämningsmöte och på styretmöte.
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§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.

§5 Pågående
kur-

ser/Sammanfattning
av året

• Ettan
Lanans bonusuppgifter ska in snart. Idag (27/5) är sista tillfället att redovisa
obligatoriska uppgifter. Det kommer förmodligen bli svårt för alla att hinna
redovisa.
Jonas tycker kurserna med F har haft högre kvalitet, medan TM-kurserna har
känts mindre genomtänkta. Ida har upplevt att de läsperioder med färst HP
har varit de tyngsta och saknat tid för enskilt arbete.

• Tvåan
Miljöfysik har skjutit på alla deadlines och inte lagt upp uppgifter i tid. Detta
har lett till att det blivit svårare att planera sin tid. Rättningen på uppgifterna
har också varit väldigt hård. Expfysen är i stort sett klar.
Ugne tycker tvåan har börjat på en ganska lugnt och att tempot sedan ökat
konstant genom året. Våren har varit riktigt tung.

• Trean
TM: Eftersom det är många individuella val i trean är det svårt att generalisera
hur året har varit för alla. Johanna upplevde att det var konstant plugg i LP1.
Detta berodde mycket på statdat som nu har flyttats till tvåan. LP2 var väldigt
lugn för vissa. PDE är inte en obligatorisk kurs, men känns obligatorisk säger
Johanna. Man kanske ska se om den borde bli obligatorisk.
F: Emelie B tycker att trean har varit ”kvant efter kvant”. Detta är tråkigt för
de som inte gillar kvant. Fastan har funkat ganska dåligt eftersom studenterna
känner att de inte har förkunskaperna som krävs. Sedan var arbetsbelastningen
i LP2 nästan lika hög som i LP4 i tvåan. Detta kan dock också bero på vilka
kurser man valt. Expfys 2 är inte lika centralt genom året som expfys 1 var.
Det har i slutet även varit väldigt stressigt med kandidatarbetet.

• Master
Det är svårt att säga något generellt eftersom nästan alla kurser är valbara.
Överlag har det varit väldigt lugnt tempo. Både Olle och Oskar känner att de
inte har kunnat påverka utbildningarna så mycket. Olle tycker det ändå har
funkat bra. De flesta föreläsare brukar säga ”säg till om det är problem”. En
sak Olle tänkt på var att han varit kursutvärderare i en kurs och det inte har
kommit ut någon kursnämnd. Olle kollar upp detta.

§6 Kursnämnder Nästan alla kursnämnder klara från förra läsperioden. Emelie B ska på kursnämnden
i fastan. Det har varit kursnämnd i optiken och Jörgen ska inte ha kvar den till nästa
år. Kan vara bra att hålla ett öga på den nya examinatorn.
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§7 SNFika Vi bestämmer att det blir SNFika på fredag 14.00. Emelie B och Felix går och handlar.
Felix fixar PR åtminstone två dagar innan. Oskar äskar pengar för det.

§8 Nästa möte Nästa möte blir efter sommaren.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:33.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Emelie B
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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