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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid SNF-möte

2021-11-30

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist (12:26-)
Kandidatansvarig Ella Larsson

Veckobladerist Hugo Bäckman (12:10-)
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Matansvarig Filippa Hultin

Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av justerare Josef Jörgensen väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet Josef meddelar att GD är bokat för nästa cocktailparty.
Anton har kollat hur mycket baguetter kostar.
Albert har fixat tentastatistik på ftek (stats.ftek.se).

§5 Genomgång av kurser F1/TM1: Programmeringen får en del kritik. Det verkar inte vara anpassat för
nybörjare i programmering då man får datalabbar som ska göras innan man
lär sig grundläggande programmering. Det kanske borde finnas någon intro-
duktionskurs till programmering på samma sätt som det finns för matematik?

§6 Studieresultat i
envariabelanalys

Weidow förslår två extra föreläsningar/räknestugor inför omtentan men vi i
SNF vill inte dra i något. Han föreslår även ett utskick till alla ettor vilket vi
tycker låter rimligt. En möjlig anledning till det dåliga resultat som diskutera-
des i gruppen var att bonuspoäng för MATLAB-momentet saknades detta året
men det räcker inte helt som förklaring.

§7 Teambuilding Valter fixar, kanske escape room?

§8 UU nästa vecka En representant för ”tracks”-konceptet dyker upp som man kan ställa frågor
till.

§9 Övriga frågor

§9.1 Fler kurser F3 LP2 Programrådet undersöker vilka fler kurser som kan bli valbara i F3 LP2.

§10 Nästa möte Tisdag 8/12.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:50!
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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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