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Studienämnden vid Fysik
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Tid: 12:04
Plats: Zoom

Närvarande

Ordförande Oliver Thim
Vice Ordförande Patrik Wallin Hybelius

Kassör Linnea Hallin
Sekreterare Victor Salomonsson

Veckobladerist Mikael Eriksson
Kandidatansvarig Christian Josefsson

Masteransvarig Tobias Gabrielii
Matansvarig Mijo Thoresson

Årskursrepresentant Samuel Martinsson

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Christian Josefsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet • Mikael har invigt Mijo till veckobladeriverksamheten. Även lagt ut en enkät om

vad som saknas på F-tek.

• Christian har gjort ett par Facebookinlägg.

• Tobias har fortsatt kika på valbara kurser åk 3.

• Mijo har hjälpt Mikael i sitt arbete med veckobladeriet.

• Samuel har hjälpt Christian i sitt arbete som kandidatansvarig.

• Oliver har varit på UU-möte. Mer följer i en punkt nedan.

§5 UU-möte Det har varit ett UU-möte. Det talades om det nya kursvalet vilket verkar fungerat
väl. Det var en studienämnd som berättade att de har diskuterat sina poster och deras
roller. Detta kan vara något som vi bör göra senare i terminen. Det diskuterades kring
vad kvalité innebär på utbildningen för att veta vad som skall bestå när budgetarna
minskar. Det kommer komma ut ett protokoll över denna diskussionen.
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§6 Kurser

• F1,TM1: Det flyter på.

• F2: Expfysen har ökat arbetsbördan för att nå de höga betygen. Detta beror i
del på att det tidigare har varit mycket jobb att få en trea, och nu skall detta
vara enklare. Då har en del av detta arbetet flyttats till överbetygen.

• TM2: Det har blivit lite små raster och ofta drar föreläsningarna över i Fouri-
eren.

• F3,TM3: Fastan har haft powerpoints vilket några studenter inte föredrar.

• Master: Folk som gör exjobb har fortfarande inte tillgång till exjobbsrummet.
Föreläsaren i informationsteori har lite ostrukturerade föreläsningar.

§7 Kursval Lp 2
åk 3

Tobias har fått uppdraget att se över vilka fler kurser som F skall kunna välja Lp 2
åk 3. Det tänkta förslagen lades fram och alla ansåg att de såg bra ut.

§8 Student-
barometern

Vi har haft kontakt med Jonathan samt studenter kring hur vi skall motivera till
svar på enkäten. Vi kom fram till att vi skall ge ut presentkort till store istället för
Foodora.

§9 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 2 februari 2021.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.06.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Christian Josefsson
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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