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1)

Mötet öppnande
- Katrina Dee förklarar mötet öppnat klockan 17.16.

2)

Formalia
- Mötet utser Anton Lindblad till justeringsperson. Kallelseförfarandet godkänns.
Föredragningslistan fastställs.Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3)

Meddelande och återkoppling från kursrepresentanter
-Ida Stålstedt, Studiesocial ledamot, meddelar att Studenthälsan har statat ett projekt som
ska förebygga alkoholrelaterade problem hos Uppsala universitets studenter. Studenthälsan
har anställt en person som arbetar med dessa frågor.
-Katrina Dee, vice ordförande med utbildningsansvar, meddelar att Farmis har diskuterat
pedagogiska programmet på ett dekanmöte och önskat att detta ska uppmärksammas för
studenterna tidigt i deras utbildning. Katrina meddelar att Högskolan Gotland ska slås ihop
med Uppsala universitet, med start 1 Juli-13, detta kommer dock inte påverka Uppsala
universitets farmaceutiska fakultet då Högskolan Gotland inte bedriver utbildningar med
farmaceutisk inriktning. Katrina meddelar att området för medicin och farmaci har 400 års
jubileum nästa år. Jubileet firas i oktober och avslutas med en studentbal på slottet som
bland annat Medicinska föreningen och Farmis planerar. Avslutningsvis meddelar Katrina att
området för medicin och farmaci arbetar med att införa möjligheten till elektroniska
tentamina.
-Ingrid Rask, ledamot i stipendienämnden, meddelar att alla stipendier är utdelade,
stipendienämnden arbetar med ett projekt med målet att digitalisera ansökan.
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- Camilo Persson, suppleant i Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp, meddelar att han
har närvarat vid ett rekryteringsmöte där de beslutade att anställa en lektor inom
institutionen för läkemedelskemi.
-Emilia Gjurovska, ledamot i institutionsstyrelsen för läkemedelskemi, meddelar att kursen
Analytisk farmaceutisk kemi ska byta kurslitteratur till en som skall finns tillgänglig
elektroniskt. Institutionen har även redovisat sin budget, troligtvis kommer de få ett
blygsamt grundutbildning (GU)-överskott.
-Sebastian Axelsson, ledamot i institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap, meddelar
att institutionen troligtvis kommer får ett GU-överskott på 1 %.
-Marcus Wanselius, ledamot i institutionsstyrelsen för farmaci, meddelar att institutionen
troligtvis kommer få ett stort GU-överskott. Institutionen kommer nästa år rekrytera en ny
institutionsstyrelse. Markus meddelar även att Sofia Kälvemark Sporrong, lektor vid kursen
tillämpad apoteksfarmaci, ska avsluta sin tjänst vid Uppsala universitet.
-Oliver Hedge, datoransvarig, meddelar att kåren har köpt en ny server och att datorerna
kommer ha begränsada funktion tills arbetet är klart. Det finns ett stipendium som kan sökas
av studenter på grundutbildnings nivå, stipendiet heter unga forskare. Oliver meddelar även
att Pharmada söker företagsvärdar.
-Gabriella Andersson, handläggare, meddelar att Farmfaks utbildningar har representerats på
SACO-mässan, där många elever visade intresse för farmaci utbildningarna. STURE håller på
att starta upp ett ambassadörsprojekt som kommer erbjuda studenterna en utbildning i
presentationsteknik och ge ersättning i form av ett mentorskap.
4)

Ombyggnaden av BMC
Gustav Sundell, studiebevakare vid medicinska sektionen, föredrar. BMC kommer byggas om,
projektet är just nu i uppstartsfas. Planen är att bibliotekets lokaler ska minskas, lunchlokaler
och föreläsningssalar ska ökas i antal och storlek, det kommer även tillkomma grupprum.
Utrymmet ska tillkomma från innegården vid bikupan som eventuellt ska få tak.
Programhandlingarna är snart klara och många ska ta del av dem innan detta kan
förverkligas. Intedenturstyrelsen ska besluta om programhandlingarna i januari, sedan skall
de beslutas inom områdesnämnderna och sist skall rektor även godkänna planen innan en
ombyggnad kan starta. Det är i dagsläget inte klart när ombyggnaden ska påbörjas.

5)

Utvärdering av de nya förkunskapskraven
Katrina Dee föredrar. Under novembermötet bestämdes det att studierådet fick i uppdrag att
ge ett förslag på hur en utvärdering av de nya förkunskapskraven kan genomföras. Denna
plan ska redovisas på Marsmötet 2013. Arbetet kommer ske av studeirådspresidiet i
samarbete med intresserade studenter. Tre studenter anmäler sitt intresse om att delta i
detta projektet.

6)

Förnyelse av apotekar- och receptarieprogrammet
Katrina Dee föredrar. Det har tillsatts två arbetsgrupper som kommer arbete med förnyelsen
av apotekar och receptarieprogrammet. En grupp som fokuserar på programstrukturen och
en grupp som fokuserar på färdighetsträning och pedagogik. Strukturgruppen har hittills
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kommit fram till att apotekarprogrammet ska kunna ta ut en kandidat efter tre år medan
receptarierna ska ha möjlighet att läsa vidare till apotekare. En student önskar att
egenvårdskursen ska komma tidigare på båda programmen. Mötet diskuterar
färdighetsträningen och val av pedagogik. Studenterna önskar mer laborativ träning, gärna
individuellt. Mötet diskuterar även hur mycket av studenternas arbeten som bör göras
individuellt och hur mycket som bör göras i grupp.
Mötet auktioneras 18.25
Mötet återupptas 18.38
7)

Övriga frågor
Inga övriga frågor

8)

Ordet är fritt

9)

Nästa möte
Nästa möte kommer ske i februari 2013, kallelse skickas ut en vecka innan.

10) Mötet avslutande
Katrina Dee avslutar mötet klockan 19.43

Vid protokollet, Gabriella Andersson

Justeras, Katrina Dee

Justeras, Anton Lindblad
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