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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

27 april 2021

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
Årskursrepresentant Samuel Martinsson

Aspirant Albert Vesterlund

§1 Mötets
öppnande

Oliver Thim öppnar mötet kl. 12:04.

§2 Val av
justerare

Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Det har varit ett asparr samt en SNFöreläsning.

• Oliver har varit på Styretmöte samt mailat.

• Victor har varit på kursnämnd i Corporate Finance.

• Christian har varit på kursnämnd i flervariablen.

• Mikael har varit på kursnämnd i odekursen.

• Samuel har informerat kring SNFöreläsningarna.

• Patrik har varit på kursnämnd i optiken, flervariabeln samt ett KFM möte.

• Linnea har funderat på kvartalsrapporten.

• Albert har varit på asparret.
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§5 Kurser

• F1,TM1: Det flyter på.

• F2: Det flyter på.

• TM2: Det är många som inte är nöjda med formen av föreläsningarna i ode-
kursen. Det har varit mittkursmöte och Mikael skall följa upp på det som sades.

• F3,TM3: Det flyter på.

• Master: Det flyter på.

§6 Info från
möten

§6.1 KFM Patrik har varit på ett KFM-möte som handlade om hur programmen i KFM skall
samverka och vad som kommer ske i den nära framtiden.

Bland annat så skall det förberedas fler streamingsalar. 2022 så skall alla salar
vara redo för hybridföreläsningar. Vidare så kommer det att finnas en förberedande
kurs i fysik under sommaren så som den i matematik. Det skall även startas ett nytt
mastersprogram som skall arbetas fram tillsammans med GUs handelshögskola.

SI-räknestugorna kommer tas bort med anledning av ekonomi i balans. Av samma
anledning så skall även mindre masterskuser som inte är lika populära läggas ned.
Det talades även om jämställdheten på programmen.

Vi vill höra oss kring angående nedläggningen av SI. Detta kan samordnas med
KF då de också har SI-pass.

§6.2 Kursnämnd
Flervariabel

Kursen fick generellt sätt bra betyg. Det var en kort diskussion kring id-kontrollen
och slutsatsen var att det är bättre att låta tentamensadministrationen hantera den.

Tavelpresentationerna diskuterades och skall förmodligen behållas då det är ett
av få presentationstillfällen som finns på grundprogrammet.

Incidenten med inspelningen samt det som följde diskuterades även. Peter förkla-
rade vad han menar med beteendekod som han tidigare föreslagit i ett mail. Han vill
att studenter själva skall ha ett system som kan hantera situationer där någon har
betett sig opassande. Weidow tyckte att man skulle kunna ta upp nått på mottag-
ningen om hur man bör bete sig som student. Peter kände sig färdig med händelsen.
Alla enades om att kollektivbestraffning inte är okej.

§7
Föreläsningsserien

Det är föreläsning den 29/04 med Tünde Fülöp.

§8 Möte med
PA och SVL

Det skall hållas ett nytt möte med PA och SVL. Vecka 19 kommer att föreslås då
detta är efter invalet av nya SNFTM .

§9 Övriga frågor • MPA Physics: Vi har fått ett mail som undrade vad studenters åsikter om
Anders Hellman är. Detta då hans tjänst som MPA på Pysics snart löper ut och
han vill gärna fortsätta som MPA. Patrik skall höra sig kring vad folk tycker
om honom.
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• Kursutvärdering: Det diskuterades hur mittkursenkäter skall delas med fö-
reläsaren inför ett mittkursmöte. SNFTM har inte någon officiell rekommenda-
tion, utan det beror på om föreläsaren vill ha den eller inte.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 4 maj 2021.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oliver kl. 13.04.

Oliver Thim
Ordförande

Victor Salomonsson
Sekreterare

Tobias Gabrielii
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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