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Studienämnden vid Fysik
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Närvarande

Ordförande Albert Johansson
Vice Ordförande Albin Ahlbäck

Kassör Anton Wikström
Sekreterare Emma Nirvin

Kandidatansvarig Elin Ohlman [borta 12.26-12.50]
Masteransvarig Johanna Warnqvist

SAMO Sara Hällgren
Gäst Erik Broback

§1 Mötets
öppnande

Albert Johansson öppnar mötet kl. 12:01.

§2 Val av
justerare

Albin Ahlbäck väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Elin har varit på workshops om miljöfysiken och på aspfika, bokat kursnämnd
i Mekanik 2 (Albin går på den) och Expfys 1 (någon från SNFTM går på den),
gycklat inför aspfikat

• Emma har skickat fler tentalösningar och föreläsningsanteckningar till Ida, varit
på aspfika

• Albin var på miljöfysik-workshop och aspfika, haft möte med Mikael Käll, och
mailat med Jana gällande SNFöreläsning

• Sara var på möte med Studievägledarna

• Erik var på aspfika

• Albert har bokat salar till SNFTM -räknestugor, mailat med Jana gällande eko-
nomi till räknestugorna och var på aspfikat

• Johanna gycklade inför och var sedan med på aspfikat
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§5 Utvärdering
Miljöfysik
workshop

Albert, Albin, Tobias, Elin representerade SNFTM . Flera av oss kommer gå på kurs-
nämnden. Det var lagom många för att hålla naturliga diskussioner. Givande då det
blev diskussion snarare än siffror. Bra förslag att ha workshops, så vi kanske vill
fortsätta med det. dock vill vi lägga det närmare kursslut.

§6 Kurser • Ettan
Hade övningstenta i helgen, vilket verkar ha gått helt okej. F1s rymdprojekt är
lite oklart i vad som faktiskt måste göras. De F- och TM-gemensamma kurserna
flyter på.

• Tvåan
Eventuellt problem i Stochastic data processing-kursen, väntar med eventuella
åtgärder tills kursenkäten för att se ifall problemet upplevs av fler personer.
Halvdygnslabbarna är stressiga. I och med att elnätskursen är komprimerad har
de som labbar tidigt inte fått så mycket bakgrundsinformation till labbarna.

• Trean
Uppgiftsformuleringar är oklara och på grund av detta är deadline förskjuten i
kvanten. Föreläsare är förstående och gör sitt bästa för att åtgärda.

• Master
MPENM: Kursen High performance computing har lite kaos då många saknar
kunskap i C-programmering och därför har svårt att hänga med.
MPCAS: Många inlämningar, men annars rullar det på.
MPPHS: Inlämningar i kvantkursen är fortfarande ett problem.

§7 Diskussion
med SAMO

SNFTM var på workshop med vSO och SO för drygt en vecka sedan och diskuterade
om samarbete mellan SNFTM och SAMO. Vi vill öppna en konversation med Sara
så att vi kan hjälpas åt i de fall som täcks av oss båda parter. En stressad student
som hör av sig till SNFTM ska få veta att SAMO finns och kan hjälpa till ytterligare.
Albert och Sara ska träffa studievägledarna och ettan nästa vecka.

§8 Kontakt
forskning

Albin har mailat prefekter och har senare även haft möte med Mikael Käll. Mikael
kommer hjälpa oss i letandet efter forskare och doktorander angående SNFöreläs-
ningar.

Vi vill ha några föreläsningar om matematik, inte bara fysik.
Johanna har ett förslag att koppla SNFöreläsningar till mastersinfo, till exempel

genom att fråga föreläsare från olika masters att föreläsa om sin forskning, sin kurs
eller hela mastersprogrammet.

Studievägledarna vill nå ut med mastersinfo till studenter. LP3 kanske ska vara
en serie mastersinformationsföreläsningar.
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§9 Utvärdering
årskursrepresen-

tant

Vi hade sju aspar under aspfikat. Informationen verkade komma främst från gycklet
(som hölls samma dag).

Svårt för aspar att ställa frågor då de hade bristande kunskap, samt det faktum
att det blev mycket information på en gång.

Några kom med förslaget att till nästa gång ha några diskussionspunkter i förväg,
för att lättare bryta tystnaden ibland.

Lättsamt och bra.

§10 What we
did Aspning

Årskursrepre-
sentant

Albert löser ett dokument som alla får skriva in sina förberedelser. Vi behövde inte
lika mycket kakor som vi köpte, men lagom mängd dryck.

§11 GDPR
driven

Gå igenom alla mappar (alla får några mappar att se över), markera varje översprång
så kan Albert och Alex (informationsansvarig styret) ta ställning och ta bort det som
bör tas bort.

§12 Övriga
frågor

Inga övriga frågor

§13 Nästa möte Nästa möte blir 8 oktober 2019.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Albert kl. 13.03.

Albert Johansson
Ordförande

Emma Nirvin
Sekreterare

Albin Ahlbäck
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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