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1)

Mötets öppnande
Jakob Rasch förklarar mötet öppnat klockan 17.19.

2)

Formalia
Mötet väljer Emma Jönsson till sekreterare, godkänner kallelseförfarandet och fastställer
föredragningslistan. Nikolina Bolander utses till justeringsperson. Föregående protokoll läggs
till handlingarna.

3)

RefSa - en seminarieserie för studenter som är program- och terminsövergripande
Jörgen Bengtsson och Emma Lundkvist (samordnare för apotekar- och
receptarieprogrammet) presenterar det nya programöverskridande projektet RefSa.
Projektet syftar till att få en bättre helhetsbild av våra utbildningar, öka förståelsen för det
kommande yrket, få en ökad campuskänsla och ett tillfälle att reflektera över sina studier.
Grupper om ca 12 studenter från olika program och terminer kommer att träffas och ha
ett seminarium en gång per termin. Seminarierna kommer ha olika teman och en mentor
som följer gruppen. Gruppen ska få ut material i förväg och förbereda sig. RefSa ser gärna att
om man som student har förslag på tema skickar in dessa till refsa@uadm.uu.se.

4)

Studierådet fyller 20 år, vilka frågor diskuterades då?
Denny Mahlin, f.d. ordförande i Studierådet, berättar om hur Studierådet återinfördes 1995
och vilka frågor som var aktuella för 20 år sedan. 1993 var kårobligatoriet i fara och kåren
tillsatte en grupp som skulle utreda vad som skulle hända om kårobligatoriet föll. Kåren såg
att det behövdes ett ställe dit man kunde gå om man vill driva en viss fråga, och så skapades
Studierådet. Första mötet hölls i puben i januari 1995 och frågor som diskuterades var bl.a.
tillgång till datorer. Pedagogiska priset instiftades och delades för första gången ut 1995.

5)

Snabbrättning, vilka konsekvenser får det om det tas bort?
Studierektorerna har lämnat in en skrivelse till GRUFF om att ta bort
snabbrättning, p.g.a ökad arbetsbelastning och vad studierektorerna ser som problem för
studenterna, administration och rättande lärare. Det finns idag inte någon rättighet för
studenter att ha snabbrättning. Studentservice har lämnat in ett svar på förslaget och
föreslår att snabbrättning finns kvar endast i undantagsfall och endast på augustitentamen.
Studentservice föreslår att fakulteten inför omtentamenstillfällen även under våren och att
omtentamenstillfället under sommaren endast gäller för tentor som skrivs i maj.
Studierådet diskuterar i smågrupper. Varje grupp får redovisa sina diskussioner och sedan
släpps diskussionen fri. Studierådet anser att:
- Fakulteten bör ha ett långsiktigt perspektiv på en förändring av snabbrättning. Förändring
kan inte ske på en gång utan man bör införa ett eventuellt avskaffande av snabbrättning
tidigast om en termin, gärna om ett år.
- Fakulteten bör ha kvar omtentamensperioden under sommaren eftersom detta är enda
tillfället för studenter att läsa in till en omtentamen utan att studera dubbelt.
- Fakulteten bör införa omtentamensperiod under vårterminen. Detta har skett tidigare.
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- Fakulteten bör ha kvar snabbrättning i någon form för särskilt ömmande fall.
- Fakulteten bör ha kvar snabbrättning för terminens sista tentamen eftersom detta kan
annars kan hindra studenter från att påbörja termin 4 respektive 7.
- Studierektorernas försök till att se snabbrättning utifrån ett studentperspektiv stämmer inte
med studenternas åsikter, och att om man vill få reda på studentperspektivet ska man fråga
studenterna och inte spekulera själva.
- Fakulteten kan själva minska arbetsbördan med snabbrättning genom att kommunicera
tydligare vilka krav studenten behöver uppfylla för att få snabbrättning.
- Fakulteten på ett enkelt sätt kan lösa vad studierektorerna anser vara problem med
anonymiteten
6)

En reseberättelse från EPSA-kongressen
Sol Skärdin, lokal EPSA-delegat, berättar om European Pharmaceutical Student Association
(EPSA). EPSA är en europeisk studentorganisation som har till syfte att föra farmacistudenter
samman. Sverige var representerad på EPSA Annual Assembly på Malta i oktober. Temat för
kongressen var Immunoterapi och nästa kongress kommer ske i Helsingfors 18-24 april 2016.

7)

Meddelanden
Jakob, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, meddelar att farmaceutiska
fakulteten kommer inför graderade betyg på fördjupningsprojekt från höstterminen 2016 och
att FaS har reserverat sig mot beslutet.
Emma, handläggare, meddelar att svarsfrekvenserna har ökat på kursvärderingarna.
Emelie, studeranderepresentant i institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap,
meddelar att Ladok (universitetsövergripande betygssystem) kommer uppgraderas.

8)

Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit

9)

Ordet är fritt

10) Nästa möte
Nästa möte kommer ske i början av vårterminen 2016, datum är ännu inte satt.
11) Mötets avslutande
Jakob Rasch avslutar mötet klockan 19.24

Vid protokollet, Emma Jönsson

Justeras, Jakob Rasch

Justeras, Nikolina Bolander

