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1) Mötets öppnande
Studierådets ordförande Maria Melinder förklarar mötet öppnat 17.17.
2) Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer föredragningslistan. Caroline
Baskin utses till sekreterare. Nikolina Bolander utses till justeringsperson.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
3) En kort introduktion av studierådet
Maria Melinder berättar om studierådets koppling till kåren och universitetet.
4) Meddelanden
Caroline Baskin, handläggare, meddelar att Ambassadörsgruppen söker nya
medlemmar.
Anna Rosén, studierådets vice ordförande, meddelar att intendenturen vid BMC har
klippt upp nästan 1000 lås till skåpen i omklädningsrummen. Tillhörigheter sparas i
ett år och kan hämtas vid C7 plan 3. Anna meddelar även att ett nytt GPS-system för
BMC kommer att tas i bruk i januari 2017.
Maria Melinder meddelar att Pharmen har fått Eduroam samt att UpUnet-S fått en
större räckvidd över Pharmen. Maria berättar även att arbetet med det nya
apotekarprogrammet är i slutfasen och att kursplaner för det första året ska beslutas
om i GRUFF 6 oktober. Det togs ett beslut i GRUFF 8 september att revidera
receptarieprogrammet samt att fortsätta arbetet med ett receptarieprogram på
distans.
Oskar Holmér, FaS ordförande, meddelar att det är öppet att nominera inför
Septembermötet och till Stipendiet i Stellan Gullströms minne samt att det finns
många lediga studentuppdrag att ansöka till på karsamverkan.se. Oskar informerar
även om hur man enklast installerar Eduroam på sin dator eller smartphone.
Nikolina Bolander, suppleant i institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap,
meddelar att det är två stycken nyanställda kursadministratörer på institutionen.
Nikolina informerar även om att det kommer behövas en studentrepresentant i
Arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
Josefin Jädernäs meddelar att anmälan till höstens EPSA-kongress i Cluj-Napoca,
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Rumänien stänger 30 september.
Tobias Haugmo, suppleant i institutionsstyrelsen för läkemedelskemi, meddelar att
det är två stycken nyanställda kursadministratörer på institutionen.
Anna Joo, ledamot i institutionsstyrelsen för läkemedelskemi, meddelar att studenter
klagar på att tentamenstiden för kurserna Läkemedelssyntes (3FK123) och
Läkemedelskemi (3FK122) är för korta och att detta ska tas upp med kursansvariga.
Anna meddelar även att det finns planer på att dela upp tentamen för kursen
Farmakognosi (3FN000) i två stycken tentamina. Studierådet beslutar om att denna
fråga tas upp på nästkommande studieråd.
5) Pedagogisk konferens på BMC 27/10
Maria Melinder föredrar.
Pedagogiska rådet för medicin och farmaci (PRåM) bjuder in alla lärare, doktorander
och studenter till en pedagogisk konferens på BMC den 27 oktober mellan 12-16. Det
bjuds på lunch och det finns möjlighet att lyssna på intressanta workshops. PRåM vill
gärna ha studenter som föredrar kring studentdriva projekt där man fått utveckla sin
pedagogik.
6) Hur tillgängligt ska BMC vara?
Anna Rosén föredrar och diskussioner i mindre grupper inleds.
Intendenturstyrelsen på BMC har diskuterat säkerheten på BMC och hur BMC:s
tillgänglighet för studenterna påverkar säkerheten. Grupperna är överens om att det
bör läggas fram sakliga argument varför BMC ska stängas ned under exempelvis
kvällar och/eller helger och eventuella påföljder ifall studenter skulle befinna sig på
BMC efter stängning. Studierådet är överens om att BMCs nuvarande öppettider är
bra och att en minskning av dessa skulle försämra studenternas tillgång till
studieplatser på helger och kvällar vilket studierådet anser är negativt.
7) Önskemål och åsikter om e-litteratur
Maria Melinder föredrar och diskussioner i mindre grupper inleds.
Universitetet har en ny biblioteksorganisation och har tillsatt en grupp som ska
inventera vilken e-litteratur som finns i dag, om den är ändamålsenlig samt
identifiera behov och önskemål om ny e-litteratur. Grupperna är överens om att det
är viktigare att prioritera sökmotorer och tidskrifter än böcker. Grupperna framhåller
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även att de föredrar fysiska böcker och att de inte använder e-böcker särskilt ofta.
8) Vilka frågor ska vi driva?
Studierådet vill driva dessa frågor:
-

Krav på att föreläsare ska ha mikrofon under föreläsningar
Fokus på psykisk ohälsa hos studenter
Fler studieplatser på BMC
Diskussion kring praktiken och dess upplägg
Anonyma laborationsrapporter
Fortsätta driva frågan om lika villkor
Räknestugor på Pharmen

9) Övriga frågor
Anna Joo, studentrepresentant i institutionen för läkemedelskemi påtalar problemet
med att många studenter begär ut skrivna tentor från kursadministrationen. Detta
tar väldigt mycket tid för personalen vid kursadministrationen och tar upp frågan
huruvida man ska avsätta särskilda perioder för uthämtning av skrivna tentor eller
inte.
10) Nästa möte
Nästa möte är 24/10.
11) Mötets avslutande
Maria Melinder avslutar mötet klockan 19:00.

__________________________
Vid protokollet
Caroline Baskin

___________________________
Justeras
Maria Melinder

_________________________
Justeras
Nikolina Bolander

