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Anteckningar

Återkoppling
Disco delat ut priset?

● Ja, Knäkinn har fått det.

Hjälpa nollan

● Tar vidare det med SAMO.



● Tydligen har många sektioner integrerat studienämnden med styret. Var bara IT, A
och E som inte har det upplägget. Fanns för- och nackdelar med detta. Vi kommer
försöka upprätta en formell kontakt med SAMO. Två möten per LP.

Sociala medier

● Vi har inte uppdaterat instagram, skulle göras denna pluggfrukosten. Bra att PR:a om
vi gör något så vi syns. Med fler följare kan man sätta igång polls som är anonyma.
Lättare att klaga på kurser där. Bygger dock på att vi har följare. Tango tar ansvaret att
fixa detta nästa arr och tills vidare.

___________________________________________________________________________

Agenda
FFY621

● Kråden driver det vidare.
● Får inte ändra kurs-PM under kursens gång (egentligen 2 veckor innan kursstart).

UU Möte

● Fysikkurssituationen togs upp. Hade gått upp till Jörgen som är UOL och han hade
inte heller hittat en bra lösning på det. Uppmanade dock att ta upp det med PL på
lunchmöte.

● Chalmers har också skrivit ett avtal med henne där hon får anställning på distans.
Konstigt med tanke på att detta skedde i Juli.

Tracks-kurser

● Chef över Tracks gick igenom vad de innebär.
● Öppnar till Februari.
● En del av SB-huset (typ betonghallen) ska omvandlas till plats för experiment.

Problematiskt att kandidaterna inte riktigt kan gå dem pga obligatoriska
valbara kurser. Därför går de flesta Mastern som läser den.

● Kommer också skapa en kårkommitté som har hand om labbet. (likt XP)
● Vi har pengar för gästföreläsningar så vi ska försöka bjuda in en

Tracks-ansvarig för en lunchföreläsning som kan presentera det för
IT-studenter.

● Liknande koncept har funkat bra på Lindholmen.

Deadlines efter LP åsikter

● Till nästa UU, diskutera hur vissa examinatorer har lagt en obligatorisk
inlämning efter tentamen. Står dock inte formellt någonstans att detta är
förbjudet. Dock kan scenariot också hjälpa de som ligger efter i kursen.

● Kan ju också innebära en andra chans. Fanns dock ett skräckscenario som togs



upp med på UU så inte bara bra.
● Nog bäst att man försöker begränsa detta så att komplettering kan ske efter

men inte annars.
● Kråden tar upp detta på nästa UU.

Saker att ta upp på PL-mötet imorgon

● Vi borde ha programråd oftare. 1,5 år sedan senaste pga svårt att kontakta Broberg.
Känns jobbigt att inte veta när man får fatt i en PA igen. Svårt att driva igenom saker
då.

● Tydligen håller Kemis PA i typ 9 kurser. Finns inte mycket forskningsarbeten inom
kemiteknik vilket skapar en lucka av nya lärare som kommer in. Lärarna måste forska
för att få vara på Chalmers.

● Tar med punkter från förra mötet till PL-mötet.
● Kommit lite klagomål från studenter gällande kommunikationen mellan TAs och

examinatorer. Examinatorerna verkar skylla detta på TAs. Tar upp om man kan
centralisera TA-kunskap och ge dem en röst.

Tant: MPSOF Covid-problem

● Någon var sjuk, så de bestämde att de skulle ha arbetet på distans.
● Thommy hade fått en del push från Chalmers ledning att han skulle köra på plats

oavsett vad. Dock verkar det vara ett nytt läge nu med Omicron.
● Värt att ta upp hur vi ska hantera det med PL.

Datum för nästa pluggfrukost

● Måndagen 3/12.
● Disco, Tango, Kråden kan vara med. Kråden handlar med Tango.

Ändra veckomötes-dag?

● Vi behåller dagen. Börjar vid 12:15 om inget annat sägs för att Tant ska kunna delta.
___________________________________________________________________

Frågor
Frågor till mig?

Tankar till nästa möte?

Övriga frågor/feedback?


