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1)

Mötets öppnande
Caroline förklarar mötet öppnat 17:23

2)

Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer föredragningslistan. Gustav Grönberg
utses till justeringsperson. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3)

Meddelande och återkoppling från kursrepresentanter
- Emma Jönsson, ordförande i valberedningen, uppmanar studenterna att rösta i allmänna
val då handläggaren ska fyllnadsväljas. Emma meddelar även att posten Internationella Utskottets
ordförande är vakant.
- Vincent Ferrigan, ansvarig utgivare för Farmis-Reptilen, meddelar att ordförande i Sveriges
Farmaceuters studentsektion Marcus Wanselius har hört av sig angående senaste numret av
Reptilen då Vincent skrev om praktiklönen. Han meddelar att samtliga redaktörer på Reptilen
kommer att granska alla parter som varit involverade i denna fråga och uppmanar studenterna att
vara delaktiga.
-Gabriella Andersson, ordförande i Farmacevtiska Studentkårens, meddelar att seniorssektionen
fått en ny ordförande. Hon meddelar även att det andra ämbetsrådet är den 5 maj. Årets första
kårmöte kommer att hållas på Pharmen den 27 mars, en proposition angående samverkan mellan
studentkårerna vid Uppsala Universitet kommer att lyftas på central nivå.
- Camilo Persson, projektledare för Gymnasiehelgen 2014, meddelar att 46 elever besökte
Uppsala under Gymnasiehelgen, det ordnades olika aktiviteter såsom rundvandringar och
föreläsnignar. I år var det ett högt söktryck då det totalt kom in 236 anmälningar.
- Caroline Alvebratt, ordförande i studierådet, meddelar att man under GRUFF diskuterat
revideringen av programmen och att man även i GRUFF lyft fram den minskande svarsfrekvens
trenden i kursvärderingarna. I detta möte diskuterades även snabbrättning och poängsättning av
vissa moment i kurser. GRUFF informerar att snabbrättningar för studenter som skrivit tentamen
och som står mellan terminsgränser prioriteras (utveckla gärna). Anledningen till poängsättningen
kan variera mellan kurserna är för att hjälpa studenterna att få studiemedel, Patrik Kagebeck, vice
ordförande med ekonomiskt ansvar, tillägger att detta även har lyfts i Akademiska Senaten. Under
marsmånad har studentintervjuer hållits av UKÄ för att kvalitetssäkra utbildningen (?). Caroline
meddelar även att Diana varit i kontakt med MedfarmDoit som informerar om att de håller på att
utveckla KURT och att en mobil-app kan vara aktuell. Caroline meddelar även att Presidiet varit
på Visby för att diskutera kårfrågor med andra kårer vid Uppsala universitet.
- Diana Masete, handläggare vid Farmacevtiska Studentkåren, meddelar att Ambassadörgruppen
ska utökas med fler ambassadörer och att man kan hitta mer information om hur man gör sin
ansökan på Facebook.

4)

Studenternas arbetsmiljö – hur upplever Ni arbetsmiljön på BMC?*
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Adam Andrén föredrar.
Adam presenterar det statistiska underlaget som finns i undersökningen om studenternas
arbetsmiljö som genomförts av studentkårerna vid Uppsala Universitet. Enkätundersökningen
visade bland annat att studenterna Farmaceutiska fakulteten verkar må sämst, följt efter
studenterna som läser vid Medicinska fakulteten. En koppling mellan psykisk ohälsa och fysisk
arbetsmiljö då dessa studenter läser vid samma campus, detta vill studierådspresidiet undersöka
mer.
Studenterna diskuterar.
Vad och när upplever ni stress? Vad kan presidiet jobba för så att vi kan minska stressbördan?
Studenterna upplever att en kurs kan vara uppdelad i många moment med poäng, laborationer är
viktiga moment och oftast finns det inte möjlighet till kompletteringsmoment utan studenten
behöver vänta tills nästa termin för att ha möjlighet att delta i laborationen. Studenterna önskar
att det införs en vecka i slutet av terminen där man ska ha möjlighet att göra restlabbar. Ett annat
förslag är att ha en extradag för uppsamlingslabbar.
Studenterna tycker att det inte är bra att omtentor ligger på samma dag som en ordinarietenta.
Dessutom tycker studenterna att det är viktigt att omtentorna ligger inom höst- respektive
vårterminerna.
Studenterna tycker att det är viktigt att föreläsare lägger föreläsningar på en pedagogisk nivå där
relevant information tas upp.
Studenterna tycker att det är viktigt med framförhållning så att de ska ha möjlighet att planera sin
tid därför vill studenterna att schema och labbgrupper kommer ut i god tid. I riktlinjerna med
avseende på studenternas arbetsvillkor punkt 3.2. står det följande:
”
”
En student föreslår att BMC bör sköta schemat på centralnivå istället för att vissa föreläsare
skapar schemat i Word och andra i Time-Edit.
Studenterna anser att man bör dela upp lunchtider istället för att alla ska ha lunch vid 12.00, idag
är det brist på matbord och även långa köer till mikrovågsugnarna vilket gör lunchen till ett
stressmoment. Studenter vill ha möjlighet att boka grupprum och att schema utanför grupprum
ska finnas. Studenterna tycker att all material bör finnas digitalt.
Studenterna önskar att man inför få små delmoment till tentan, likt duggor då man tentar av
procent till tentan, detta ska dock inte vara obligatoriskt.
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Studenterna tycker att lässcheman har varit bra i exempelvis biokemi där tid planerats in så att
studenten även får tid att reflektera över vad studenten läst. Studenterna tycker att det är viktigt
att ha tydligare, lämpligare kursmål och gärna med exempel.
Studenterna upplever ofta att det finns brist på information och detaljer i vissa uppgifter, ett elev
exempel på en uppgift med vad den ska innehålla och vad den inte ska innehålla skulle
uppskattas.
Vid grupparbeten, finner många studenter det är stressigt då man jobbar tillsammans med någon
annan som verkar ha plagierat sin text/del av arbetet. Studenterna önskar att inför ett system där
man får skriva sitt namn efter de stycken man skrivit. Detta för att undvika situationer då man
skriver om hela arbetet på egen hand för att man är rädd att man hamnar i disciplin nämnden på
grund av att ens labbkamrat plagierat.

5)

Informationssystem **
- Får du den information du vill ha om kårens och studierådets aktiviteter?
- Finns det något bättre sätt att nå ut till studenterna?

Caroline Alvebratt föredrar.
Studenterna diskuterar och kommer fram till följande:
I början av utbildningen finns amöbaveckorna, under detta tillfälle är mycket väldigt nytt för
studenten, kårens viktiga uppdrag lyfts inte fram och studenten får för många nya intryck att kåren
lätt kan glömmas bort eller förknippas med annat. Ett förslag är att man inte ska ha det för tidigt i
LOAn, studenten kanske bör introduceras till kåren under termin 2 resp. termin 3 då man är mer
mottaglig för information. Ett annat förslag är att ämbetsmännen ska närvara under luncherna då de
nya studenterna bjuds på lunch. Studenterna får oftast intrycket att amöbaveckorna är starkt
förknippat med kåren, andra evenemang såsom studieråd kanske borde vara med.
Studenterna upplever ofta att informationsmoment efter föreläsningar tar för mycket tid från rasten.
En student föreslår att man frågar en föreläsare om tid för att informera om kåren istället för att ta
studentens rast. En annan student föreslår att man inför styrelsejour på BMC då kåren behöver visa
sig mer på BMC. Under styrelsejouren ska det finnas en person som har koll på kårens verksamhet
förslagsvis en ämbetsman som informerar om kåren och de olika evenemang som sker på Pharmen. I
och med att många studenter pendlar så är ett annat förslag att man sätter fler aktiviteter på dagtid
då fler kan delta. En annan idé är att man ger studenten ett erbjudande där man samarbetar med
olika ämbeten ex. om studenten går till Pharmen så får man en kopp kaffe och en bulle.

6) Studenternas punkt
7) Övriga frågor
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8) Ordet är fritt
9) Nästa möte
Nästa möte är 22/4-14
10) Mötets avslutande
Namn avslutar mötet klockan 19.13

Vid protokollet, Diana Masete

Justeras, Gustav Grönberg

Justeras, Caroline Alvebratt

