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Fysikteknologsektionen
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2022-12-05

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Ordförande Beatriz Bento Hansson
Kassör Andreas Erlandsson

Sekreterare Emil Babayev
Veckobladerist Bjarne Sihlbom (12:07-)

Kandidatansvarig Matilda Hellström (12:07-)
Årskursrepresentant Simon Benstorp

§1 Mötets öppnande Beatriz Bento Hansson öppnar mötet kl. 12:05.

§2 Val av justerare Simon Benstorp väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• Beatriz har varit på sektionsaktiva-städ och blivit invald till instutions-

rådet för Fysik.
• Andreas har varit på sektionsaktiva-städ.
• Bjarne har insett att han har laddat upp fel tentor på ftek.
• Emil har varit på sektionsaktiva-städ.
• Matilda har tillsatt en andra kursutvärderare för vektorfältskursen.
• Simon B har varit på sektionsaktiva-städ.

§5 Kurser
• Åk1: Michael i fortsan är sjuk, men det ordnades en vikare som höll i

föreläsningen. Det verkar inte finnas några rekommenderade uppgifter för
likformig konvergens-kapitlet.

• Åk2: Det upplevs fortfarande som att det är mycket repetition i vektor-
fältsdelen av elfältskursen. Det är också fortsatt många inlämningar. I
övrigt rullar det på som det ska.

• Åk3: Det rullar i huvudsak på som det ska. I tillämpad kvantfysik har
inlämning 2 kommit ut, och det saknas extentor i kursen på Ftek. Bjarne
mejlar examinator och ber om några gamla tentor.

• Master: Inget nytt.

§6 Julkort Vi beslutar beställa julkort på Götaplatsens Foto. De verkar ha ett rimligt pris,
och då kan vi få dem lagom i tiden.

§7 Guldäpplet Emil skickar ut enkäten i veckan och gör lite PR på Facebook och Ftek.

§8 Mejl om TIF385 Det har inkommit ett mejl om att det saknas exempeltentor i TIF385 (Baye-
siansk inferens och maskinlärning), då kursen går för första gången. I nuläget
kan vi inte göra något mer än att be Christian ta fram exempeltentor, vilket
Bjarne fixar.
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§9 Övriga frågor

§9.1 Kursnämnd komplex Kursnämnden för komplex analys tar plats i veckan, det är inte klart om Glo-
bala systems kursutvärderare fått veta detta. Beatriz ser till att de gör det.
Tentastatistiken ser normal ut undantaget Kf, som hade 89 % U.

§10 Nästa möte 12/12 kl 12 i Acceptorn.

§11 Mötets avslutande Beatriz Bento Hansson avslutar mötet kl. 12:35!

Beatriz Bento Hansson
Ordförande

Emil Babayev
Sekreterare

Simon Benstorp
Justerare

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