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Ämbetsbeskrivning för vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor
Delegation
Ämbetet är inrättat av kårmötet och ansvarar för sin verksamhet inför detsamma.

Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod är 1 juli – 30 juni med inval på Majmötet

Syfte
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av de
studerande vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet med uppgift:
att
att
att

främja studier för studenter inom verksamhetsområdet
tillvarataga medlemmarnas intressen
främja god anda och gott kamratskap bland medlemmarna

Farmacevtiska Studentkårens Studieråd åligger att sköta kårens utbildningsbevakning och studiesociala
bevakning för utbildning på grund- och avancerad nivå. Studierådet handhar kontakt med kårens
studentrepresentanter. Studierådet är remissinstans för kårstyrelsen i frågor som berör dess arbetsområde.

Uppgifter
Vice ordförande med utbildningsansvar (VicUt) ansvarar för Studierådets verksamhet enligt nedan. VicUt
är även ledamot i kårens styrelse, vars arbete specificeras i Farmacevtiska Studentkårens stadgar och
reglemente.
att
att
att
att
att
att

i egenskap av Studierådets ordförande ansvara för nationella utbildningsfrågor
leda Studierådets arbete
ansvara för att hantera inkommande studentärenden tillsammans med Studiesocial ledamot och
Handläggare
ansvara över kontakt med kårens studentrepresentanter
kontinuerligt läsa och besvara inkommen e-post till vicut@farmis.uu.se
representera FaS i Kommittén vid Farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och
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avancerad nivå (GRUFF)
att
vara FaS kårrepresentant i SNAPS fullmäktige
att
representera FaS i Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
att
hålla FaS styrelse uppdaterad om Studierådets verksamhet
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

hålla FaS styrelse uppdaterad om extern verksamhet
tillsammans med FaS presidium delta på Seniorsektionens möten
tillsammans med FaS presidium ta fram ett förslag på verksamhetsplan för innevarande år och ett
förslag på äskan till GRUFF för nästkommande år
i egenskap av styrelseledamot delta på kårmöten, styrelsemöten, styrelseluncher och städdagar
tillsammans med styrelsen anordna ämbetsråd, Nobelfest, Tackphest, Skiftesmiddag,
introduktionsluncher och övriga tillställningar
vid förfall av ordförande och vice ordförande med ansvar för ekonomi eller efter dessas
förordande inträda ordförandes befogenheter med förbehåll för beslut rörande ekonomiska frågor
representera FaS på doktorspromotion, professorsinstallation och i övrigt enligt
representationspolicyn
vara representant i Kårsamverkans möten
redovisa Studierådets verksamhet i kårens verksamhetsberättelse
genomföra överlämning till sin efterträdare och uppdatera skriftliga överlämningsdokument i
samband med mandatperiodens slut
vara FaS ordförandes suppleant i Studentsamverkan

Befogenheter
VicUt har förtroendet:
att
fatta beslut i de ärenden där delegation erhållits

Skyldigheter
att
att
att
att
att

verksamheten bedrivs i enlighet med kårens verksamhetsplan och budget
verksamheten bedrivs i enlighet med FaS stadgar och reglemente
verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra myndighetskrav
genomgå kårens hygienutbildning
genomgå FMGOHBs interna serveringsutbildning

Resurser
-

Upptakt i början av varje termin med styrelsen
FaS stadgar, reglemente, verksamhetsplan och åsiktsprogram
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Verksamhetsberättelser och protokoll från tidigare verksamhetsår
Övriga skriftliga överlämningsdokument från tidigare innehavare av ämbetet
Fallutbildning tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet

Förmåner
-

Inbjudan till skiftesmiddagen
Inbjudan till traditionsenlig lunch på Uppsala slott med besökande Nobelpristagare
Inbjudan till råbiff och högtidskuratorskonvent
Inbjudan till Kårhuset Pharmen ABs (KPAB) sommarmiddag
Arvodering från GRUFF
På efterfrågan erhålla ett ämbetsintyg underskrivet av FaS ordförande
Arvode enligt beslut på Novembermötet
Få ersättning för representation enligt representationspolicyn
Kuratorskonventents kort (ger bland annat möjlighet att gå före i kön och gå in gratis på nationer
enligt kuratorskonventets reglemente)
Diplom underskrivet av rektor vid avslutande av ämbetsperiod
På efterfrågan erhålla ett intyg från fakulteten
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