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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:07.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Josef har letat efter kursutvärderare i årskurs 2.
Valter har försökt få folk att justera och signera tidigare protokoll.
Carin ska sortera böcker i Focus idag.
Albert har mailat och skrivit ett utkast för verksamhetsplanen. Gick även på
intro för kursutvärderare med Ella.

§5 Genomgång av kurser

§5.1 Årskurs 1 Studentrepresentanter för matematiska vetenskaper skickade en enkät till et-
torna där de efterfrågade feedback för kurserna Inledande matematisk analys
och Linjär algebra.
Ett par punkter som påpekades var att Wulcans handstil kan bli bättre, 16
timmars föreläsning per vecka är för mycket och att övningar ibland ligger före
föreläsningarna innehållsmässigt.
Vi tar upp detta under kursnämnderna.

§5.2 Årskurs 2 Kursboken ”Microelectronic circuits” av Sedra & Smith i elnät har bytts ut
mot en svensk bok.

§5.3 Årskurs 3 Inlämningsuppgifterna i både kvanten och termon är svåra och tar mycket tid.
För TM finns det många valbara kurser som krockar.

§5.4 Annat Thomas Bäckdahl (fd. examinator i Linjär algebra och numerisk analys) blir
ny examinator i flervariabelanalys.

§5.5 Master Studenter som går masterprogrammet Physics fick ingen info om kursvalet.
Carin kommer maila mPA för att klargöra vad som hände.
Kvantkursen i Physics anses ha mycket innehåll för 4.5 hp.

§6 Fs programråd Några saker som diskuterades:
• Hur lockar vi grupper som inte är så vanliga på F till F?
• Räcker stödfunktioner som SAMO, studievägledare, PA?
• Åtta nya ackrediterade masterprogram för F.
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Våra åsikter:
• Studievägledare borde ”fånga upp” studenter som det går dåligt för, de

borde inte bli runtskickade.
• Att studievägledare hela tiden byts ut är inte hållbart.

§7 Möte med PA Nästa vecka på tisdag. Zoom.
Vi vill ta upp:

• Räknestugorna, vad händer?
• Studievägledare, vad händer?
• Format på undervisning framöver?

§8 UU Studienämndernas åsikt har efterfrågats angående temat på nästa enkät för
Studentrösten. Vi har ingen särskild idé i nuläget.

§9 Verksamhetsplan Albert har skrivit ett utkast för verksamhetsplanen. Punkterna som vi vill
fokusera mest på är

• Utvärdera programomläggningen, särskilt arbetsbelastningen.
• Håll koll på den psykosocial hälsan genom enkäter.
• Transparenta och översiktliga kursval.
• Utvärdera distansundervisningen.
• SNF ska synas fysiskt.

§10 Aspning Måndag 27/9 i FL51. Vi presenterar först posterna och spelar sedan brädspel.
Vi samlas 16.00 och arret börjar 17.15.

§11 Övriga frågor Josef försöker boka Nexus för cocktailparty i lp2.

§12 Nästa möte Nästa tisdag, 28 september.

§13 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:58!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Josef Jörgensen
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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