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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Gabriella Norman öppnar mötet 18:15

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Gabriella Norman till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Katja Papworth till mötessektreterare.

1.4

Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Max Kim och Matilda Landström som justerare. Justeringsdatumet bestämts till 4. Oktober.

2

Försenad ankomst

Jennie är försenad med 20 minuter.

3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

4

Hälsa de nya välkomna

Max Kim, ny representant från CMEDT2. Matilda Landström, ny representant från CMEDT1. Ehlias Gonzalez Johansson, ny representant från
CMEDT1.
Gabriella förklarar hur vi kör möten och vad vi diskuterar.
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LEQ

Gabriella förklarar vad LEQ är. Viktigt att trycka på klassen att fylla i. Vi
kommer inte fortsätta med att skicka ut egna kursutvärderingar vid kursens
slut, men bara satsa på att folk fyller i LEQ. Vi skickar ut egna halvtidsutvärderingar mitt i kursen. Representanter från klassen går igenom LEQ
med läraren efter kursen när resultatet är klart.

6
6.1

Genomgång av heltidsutvärdningar
CMEDT1

GRUNDLÄGGANDE PROGRAMMERING: Kursen var okej, men det var
väldigt mastiga laborationer som var svåra att få hjälp med. Det var för lite
tid på övningarna för att få tillräcklig hjälp till laborationerna.
Både föreläsarna var bra men under många lektioner gick det lite för snabbt,
många tyckte att föreläsningarna var lite mer anpassade för de som kodat
innan. Önskvärt med flera övningar där man kodar tillsammans i lågt tempo, mindre föreläsningar där föreläsaren skriver på tavlan.
MEKANIK: En bra och välstrukturerad kurs. Kursansvarig gick i pension
endast några veckor innan tentamen, utan förvarning. Detta skapade onödig
osäkerhet hos studenterna och kändes dåligt planerat av institutionen. Det
fungerade bra med inlämningsuppgifter genom hela kursen för man höll upp
sitt aktiva arbete under kursens gång.
Föreläsaren är som sagt i pension nu, så ingen kommentar behövs där. Den
nya läraren kommer bli någon helt annan.

6.2

CMEDT2

SANNOLIKHET OCH STATISTIK:
Fruktansvärda föreläsningar. Få som kom. Bra med inlämningar kontrollskrivning på mitten. Önskvärt med en bättre föreläsare.
BILDGIVANDE SYSTEM:
Bra lärare, men inte alltid så trevlig och kan vara väldigt hård. En bra kurs,
men tentamen är för kort. Behöver antingen mer tid eller uppdelning av
tentamen då man inte har tid att svara på alla frågor.
Önskvärt att ta bort frågestunderna och ha mer räknestugor med tentafrågor.
Vi ska skicka ut en enkät till dem som är omregistrerade på kursen för att
få en utvärdering på inlämningarna.
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CMEDT3

MEDICINSK MÄTTEKNIK:
Lärarna hade dålig kontakt med varandra. Dåliga föreläsningar och labbar.
Läraren försvann under labbarna, så ingen visste vad de skulle göra. Dålig
information. Studenterna visste inte vad som skulle komma på tentan och
vad som var viktigt. Otydligt hur hög nivå besvarelsen skall ha. Lab 3: ohygieniskt att alla skulle blåsa i samma munstycke. Har bokat möte med läraren.
KANDIDAT-EXAMENSARBETEN:
Studenter fick information om Kex väldigt sent, så folk letade kex-arbete
alltför sent. Kanske ha minglet redan i December?

6.4

CMEDT4

Ingen representant närvarande på mötet.

6.5

CMEDT5

Ingen representant närvarande på mötet.

7

Nya tentaregler

Nya tentaregler har bestämts på KTH för att lösa tidigare problem och
klagomål vid tentamen.
bland annat:
• Kommer man för sent får man stå och vänta utanför i en halvtimme.
Bara ett insläpp för alla som kommer sent.
• Får inte skriva utan leg.
• Har man inte anmält sig till tentan får man skriva i mån av plats, men
måste ha med bevis på registrering av kursen.
• Får inte ha med sig tentapapper ut från tentamen. Slänga alla papper.

8

Anvisning om kursutvärdering och kursanalys

Har satts ihop anvisning av bland annat THS, den har inte blivit godkänt
än. Den innehåller regler och krav till läraren när det gäller utvärderingar
och kursanalys.
Denna kommer röstas igenom om några månader så detta kan vi använda
till att sätta krav på läraren vid utvärderingar.
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EduConference

Konferens för massa lärare nu på måndag. Knyta kontakter, alla studenter
är välkomna. Mats ska prata bland annat.
Uppmuntra folk att komma.

10

EduCation

Två från THS anordnar EduCation, fredag till lördag. 29.- 30. September.
Ingen representant från studienämden åker.

11

Lärarmiddag

Anordna middag till alla lärarna vi har det året. Tänkte göra det fint i år,
fokuset ligger på att tacka lärarna för jobben de gör. Dela ut pris för årets
lärare.
I år kör vi en stor middag istället för att försöka på två då det är svårt att
få till det på våren.
Preliminärt datum 10. November.
Jennie bokar tolvan, Gabriella ska boka lilla gasque.

12

Pluggfika P1

Pluggfika måndag 16. Oktober, kl. 13-17.
Förra året pratade några om att ha det i klassrum, så lärärna kan komma
på arbetstid. Vi kör på att ha det i tolvan, men man kan nämna för lärarna
att dem får fika om de kommer.

13

Kontakta lärare i P3

Representanter ska prata med representanter som går året över och redan
har läst periodens kurser, fråga om det är något man borde ta upp med
läraren före kursens start.
CMEDT1: Kontakta Philip Köck. Vi önskar fler extentor inför tentamen
och fler räkneuppgifter under föreläsningarna. Det behövs också mer tid på
tentan (alternativt färre uppgifter), då tiden inte räcker till.
CMEDT2: Java: Tung start, svåra labbar. Förbered klassen på ett högt
tempo. Inte kontakta någon.
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Övrigt
Årets lärare OCH årets assistent

Gabriella ska prata om detta på SM. Ha möte med styrelsen och diskutera.
Prata med klasskompisar och skriv nomineringar om man har förslag!

14.2

Träffar med Mats och andra lärare

Detta hade vi förra året, där alla elever kunde komma till dessa tilfällen och
ställa frågor. Detta vill vi ha kvar.

14.3

Masterpresentation

Masterpresentationen för de som hade Kex var i fredags, ingen av oss fick
information om detta. Jennie har diskuterat med Mats och kommit fram till
att det behövs ett bättre system där informationen kommer ut till dem det
rör.
Mats har fått kritik från folk som inte vill ha dessa mail. Kanske information
ut via Facebook också?
Jennie ska ha ett till möte med Mats där de bestämmer en plan för att få
ut liknande information på ett bra sätt.

14.4

Masterutvärdering

Upprätta en mastergrupp så de som läser master vet vem dem ska kontakta
för att få hjälp. Kani och Jennie går in i klassen och presenterar studienämden och ger information om detta.

15

Nästa möte

Bestäms med en doodle efter tentorna. Beror lite på när LEQ- svar kommer.

16

Mötets högtidliga avslutning

Gabriella Norman avslutar mötet 19:43.
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