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1)

Mötets öppnande
Caroline Alvebratt förklarar mötet öppnat klockan 17.15.

2)

Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer föredragningslistan med redaktionella
ändringar, Lukas Löfling utses till justeringsperson. Föregående protokoll läggs till
handlingarna.

3)

Meddelande och återkoppling från kursrepresentanter
- Gabriella Andersson, meddelar att fakulteten har börjat titta på hur vi ska kunna
rekrytera och locka fler studenter. Fakulteten har gjort en ny satsning i samarbete med
Södra Tornet, en kommunikationsbyrå, vilka har tagit fram en ny kampanj med
rekryteringsmaterial. Två bilder av materialet visas av Gabriella.
- Camilo Persson, FaS handläggare, meddelar att kursvärderingen för veterinärfarmakologi
är öppen igen för studenterna då den stängt för tidigt.
- Björn Clauson, studierådets vice ordförande, meddelar att Uppsala Universitet planerar
att lägga fram förslaget att universitetet inte ska tillgodose studentbostäder med
internetuppkoppling. Han meddelar även att studentstaden undersöker att stänga ner
universitets nätverk i deras fastigheter och enbart erbjuda internet via Telenor med 0,5
mbit som bas där man inte behöver betala extra.
- Caroline Alvebratt, studierådets ordförande, meddelar att hon deltagit på
områdesnämndens möte där det framförallt diskuterades ekonomi- och
rekryteringsfrågor. Hon meddelar också att under ämbetsmannarådet den 2 oktober
diskuterades det om det finns behov att ett nytt studierum här på Pharmen.

4)

Plan för likbehandling av studenter
Kia Ropponen, ledamot i jämställdhetskommittén för området medicin och farmaci, föredrar.
Likabehandlingsplanen för studenter ska uppdateras och skrivas om för att den ska bli mer
överskådlig och lättförståelig. Hon ber studierådet om konkreta förslag på hur studenter ska
behandlas och vad som ska stå med. För närvarande finns en likabehandlingsplan för år 2012
på studentportalen.
En student tycker att alla studenter ska behandlas lika på universitet vid enskilda arbeten och
menar på att bedömningen är väldigt olika beroende på undervisande personal. Flera
studenter delar uppfattningen och tycker att det bör finnas tydliga riktlinjer så att alla
studenter blir behandlade och bedömda likadant. En grupp studenter ska inte bli
särbehandlade med att kunna prestera mindre eller mer.
Några studenter tycker anonyma labbrapporter och arbeten är gynnsamt för studenten då
det i nuläget kan vara lätt att koppla ihop ett arbete med studenten. I förlängningen kan det
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missgynna studenten. Till exempel, en sen ankomst kan i dagsläget påverka handledarens syn
på studenten och således även synen på studentens fortsatta arbete. Studenterna upplever
också olika handledare behandlar studenterna olika. Det bör vara samma gränser för alla
studenter i samma situation.

5)

Långsiktiga satsningar
Caroline Alvebratt föredrar.
Området för farmaci och medicin har satt upp en grupp för att ta fram långsiktiga mål för
området.
Några studenter tycker nationalisering inom olika områden bör vara ett långsiktigt mål. Till
exempel kan praktiken möjliggöras tillgänglig utomlands.
En grupp studenter vill att ett långsiktigt mål ska vara att kunna kritiskt granska en artikel och
ha det som en progressiv process genom hela programmet.
Flera studenter tycker det vore lärorikt med ett interaktivt sammanträde mellan flera olika
program inom området där man kan utbyta kunskaper. Ett långsiktigt mål i det är att
patienter inte ska behöva fara illa på grund av dålig behandling eller fel medicinering och det
är då viktigt att förstå varandras kompetenser.
En student berättar att under ett sammanträde fick läkare och apotekare lösa ett fall där
arbetet och tillvägagångssättet filmades. Projektet fick ett positivt utfall och i slutändan
kunde de värdesätta samarbetet istället för att konkurrera med varandra
Några studenter efterlyser flera PBL-moment överlag inom programmet och att hitta fler
alternativa undervisningsformer till föreläsningar. Alla sätt som kan stärka inlärningen och
pedagogiken kan utnyttjas.
Några studenter tycker ett långsiktigt mål är att det är relevant för vissa kurser att byta
undervisningsspråk till engelska. I vissa kurser fyller det ingen funktion att kunna de på
svenska då litteraturen och många andra moment görs på engelska. En student tycker även
att det inte är patientsäkert att inte kunna kommunicera på engelska.
Dock är examinationsspråket svenska på programmen enligt socialstyrelsen (bestämmer vad
som krävs för att få sin legitimation), vilket det då måste tas hänsyn till.
En student tror att engelska i framtiden kommer få en roll i samhället, vilket gör att för att
kunna få sin legitimation måste studenterna ha tillgodogjort sig delar av utbildningen på
engelska.
En student anser att det är mer väsentligt att ha utbildningen på modersmålet som det är nu,
då det är nödvändigt att kunna behärska vetenskapligt språk och information, vilket är en
tillräcklig utmaning. Gör man det på engelska menar studenten att det blir dubbla
belastningar, dvs. både behärska det vetenskapliga och det engelska språket.
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Ungefär halva studierådet tycker det vore bra att läsa mer på engelska.
6)

Studenternas punkt
Ingen student har kommit med några önskemål.

7)

Förnyelse av apotekar- och receptarieutbildningen
Katrina Dee föredrar.
Fakulteten söker studentrepresentanter till olika arbetsgrupper i arbetet med förnyelsen av
apotekar- och receptarieprogrammen.
Studenterna diskuterar kommunikation som ämne i programmen.

8)

Övriga frågor
Caroline Alvebratt föredrar.
Studierådspresidiet undersöker intresset för ett seminarium om E-tentor, då det diskuteras
på fakulteten. Seminariet föreslås hållas utanför studierådets vanliga sammanträdestider.
Studenterna ser positivt på detta

9)

Ordet är fritt

10) Nästa möte
Nästa möte är 11 november.
11) Mötets avslutande
Caroline Alvebratt avslutar mötet klockan 18.51.

Vid protokollet, Camilo Persson

Justeras, Caroline Alvebratt

Justeras, Lukas Löfling

