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1)

Mötets öppnande
Jakob Rasch förklarar mötet öppnat 17.16

2)

Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet trots en dags försening och fastställer
föredragningslistan. Anna Rosén utses till sekreterare. Oskar Holmér utses till
justeringsperson. Föregående protokoll läggs till handlingarna med redaktionella ändringar.

3)

Meddelanden
Jakob Rasch, vice ordförande med utbildningsansvar, meddelar att posterna handläggare och
vice ordförande med utbildningsansvar tillsätts nu på majmötet.
En ny betygsskala med U, G och VG för examensarbetet träder i kraft från och med HT17.
Studierådet har tidigare reserverat sig från beslutet om den nya betygsskalan. En
arbetsgrupp ska ta fram riktlinjer för rättning av examensarbeten och denna arbetsgrupp ska
tillsättas på nästa GRUFF-möte. Till denna arbetsgrupp behövs en studentrepresentant.
Uppsala universitet är nu ett elitidrottsvänligt universitet vilket innebär att det ska vara
möjligt att kombinera elitidrott med universitetsstudier. Det finns även stipendier att söka
för dessa studenter.
Nikolina Bolander, Handläggare, meddelar att institutionsstyrelserna snart ska besluta om
budget för 2017, och att studentrepresentanter bör vara uppmärksamma på detta.
Nikolina meddelar även att Christina Ceder, studievägledare på farmfak, har lagt upp all
programrelaterad information på studentportalen. Där finns nu kontaktuppgifter till
studievägledare, tidsbokning för studievägledning samt blanketter för ansökan om
studieuppehåll och omregistrering. Det är även där man anmäler sig till terminer med
förkunskapskrav.

4)

Diskussion om GRUFF:s beslut rörande behörighetskrav på det nya apotekarprogrammet
På det senaste GRUFF-mötet tillstryktes förslaget för hur behörighetskraven ska vara
utformade på det nya apotekarprogrammet. Mot studierådets vilja röstade GRUFF för att
införa förkunskapskrav som de ser ut idag men på alla terminer från och med termin 3 till
och med termin 10. Detta med tillägget att man får ha en tentamen och ett obligatoriskt
moment underkända från tidigare terminer. För att påbörja termin 7 ska dock alla moment
vara avklarade från termin 1 t.o.m. 5.
Rådet diskuterade i mindre grupper och kom fram till att det trots allt är ett rimligt förslag. En
grupp belyste problemet med att obligatoriska moment från olika kurser kan krocka med
varandra. En annan grupp tyckte att man borde ha som mål att införa taktiska spärrar inför
kurser som kräver att man har klarat tidigare kurser i programmet. Många tyckte det var
missvisande att man kan ”spara” en tenta väldigt länge, i teorin från termin 1 till termin 7,
och att man då förlorar syftet med att ha förkunskapskrav.

5)

Studierådets pristagare 2016
Studierådet diskuterade först i mindre grupper i 10 minuter och tog fram kandidater till de
olika priserna och sedan diskuterades ett pris i taget i helgrupp. Efter en sluten omröstning i
vardera kategori så vann Björn Hellman studierådets pedagogiska pris, Anja Sandström vann

3

Studierådsprotokoll 2016-04-12
Farmacevtiska Studentkåren
studierådets särskilda pris för studentbemötande och Jakob Haglöf vann studierådets pris för
studentinflytande.
Studierådspresidiet uppdras skriva nomineringar till pristagarna och pristagarna kommer att
inbjudas till majmötet för att motta sina priser.
6)

Fakulteten anordnar dag där bl.a. de första terminerna på dom nuvarande programmen
ska diskuteras
Den 15 april anordnar den farmaceutiska fakulteten en strategidag för att bland annat
diskutera förbättring av de tidigare terminerna på programmen. Introduktionen för nya
studenter är inte optimalt som det ser ut idag. REFSA ska skapa band mellan olika terminer
på programmen. Denna termin har det varit dålig uppslutning på REFSA då det ej har varit
obligatoriskt denna termin. Det finns förslag att lägga in fler inspirationsföreläsningar i början
på programmet. Flera studenter tyckte att det var en sämre idé då de uppfattas som
”reklamiga”. Studenterna ser hellre att fokus ligger på programmen.

7)

Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit

8)

Nästa möte
Nästa möte är 12/5.

9)

Mötets avslutande
Jakob Rasch avslutar mötet klockan 19.05

Vid protokollet, Anna Rosén

Justeras, Oskar Holmér

Justeras, Jakob Rasch

