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Välkomna hit 
Dagens upplägg består av diskussion i helgrupp, information från studierådsordförande och 
studentrepresentanter samt avslutande diskussioner årskursvis och ordet fritt. 
 
Positiva saker 
 

•   Organisk kemi har fungerat bra, Anders har varit en bra föreläsare. 
•   Serina sköter energisystemkurserna på ett snyggt och seriöst sätt 
•   Rolig och givande studieresa till Göteborg för årskurs 2 
•   Allmän kemi och kemiska energikällor fungerar bra 
•   Reglertekniken fungerar bra, föreläsaren är strukturerad och bra 
•   Teknik för förnybar energi har varit väldigt uppskattad 

 
Diskussion  
”Hur kan studenterna hålla sig uppdaterade om den senaste tekniken och undvika att ha samlat på sig 
detaljkunskap som redan är utdaterad vid examen” 
 
Anteckningar: Arbetsgrupp i programrådet som arbetar med hur man kan hålla sig uppdaterad. Upplever 
bra på att ta upp ny information men vet inte vart den finns. 
 
Svårt att ha något nyskapande element i en kurs, kan ta mycket energi. I intro till Energisystem skrev om 
framtida energisystem, hade läst artiklar.  
 
Föreläsare som presenterar framtida teknik, delar med sig av länkar eller övriga källor där man kan hitta 
mer information. Alt fler gästföreläsare. Fram för allt i kurser i 4:an och 5:an. 
 
Kontakt med forskning i 4-5:an. Forskas mycket på Ångan, mycket på gång. 
 
Kursen teknik för förnybar energi, flera föreläsare som presenterade sina område 
 
Information 
Joakim i tvåan är med i en arbetsgrupp som undersöker om man kan krympa ner empen och biogeo till 
5hp. Skala ner innehåll men inte ta bort förkunskapskrav till kommande kurser. 
Som det ser ut nu kommer biogeoen krympa till 5hp, men empen förblir 10hp. 
 



 
Studierådsmöte #2 2017 
2017-03-30 12.15-13.00 

 

Linnéa Hahne 
Studierådsordförande, FET 

 
 

Diskussion- kurser i period 3 
Årkurs 1:  
Vadim har varit bra, skämt lite då och då. Han gillar 1:orna. Relevant kurs för programmet.  
Flervarren svår att förstå. Han skriver fult och smått. Känns onödigt att fråga vad han har skrivit. Han är 
dock rätt skön, han försöker förklara om ingen förstår och stannar kvar.  Många har slutat gå på 
föreläsningar. 
Tentan i mekanik bas tog inte upp alla moment, få moment för en 8hp tentamen. Ändrat så att det inte var 
lika svåra matematiska problem, inte lika långa uträkningar.  
Överlag har period 3 varit bra. 
 
Årkurs 2: 
Energisystemkursen har haft alla föreläsningar obligatoriska. Inte bra då tvinga dit studenter med 
obligatorisk närvaro. Viktigt att fokusera på hur SLU kan förbättra sina kurser så att de håller bättre 
kvalitét. Ligger inte efter även om man missar föreläsningar. PM efter studieresa, varför gör vi detta? 
Varför inte mer seriöst?  
Föreläsningar har varit bra i energisystemkursen. Bra att de har skippat tenta och bara skriva PM. 
Strömmek har varit bra. 
Elmag 2 svår. Lång tenta, inte tid att göra båda delarna. 
 
Årkurs 3: 
Alla kurser har varit bra (överlag i hela 3:an). Lat föreläsare i elkraft, gör kortare tenta för att inte behöva 
rätta mer. Har bara power points med bilder, inga formler eller liknande.  
Linjär algebra 2 borde ha kommit tidigare i kursen.  
Modern fysik sådär, drog mest anekdoter. Svårt att få tag på gamla tentor. Tentorna som fanns var 
irrelevanta. Inlämningsuppgift gav inget till tentan, ger inte så mycket mer förståelse.  
 
Årkurs 4-5: 
Inget att tillägga 
 
Ordet fritt  
Policy gällande språk: Bara riktlinjer. Svenska eller engelska som gäller.   


