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Tid:17:28
Plats: Stora salen
Närvarande:
Caroline Alvebratt Ordförande
Adam Andrén
Vice ordf.
Diana Masete
Sekreterare
Joacim Folkesson
A6
Emelie Smedshammar A5-kursrep
Johanna Eriksson
A8
Gustav Grönberg
A5- kursrep
Josefin Jädernäs
A5
Joseph Chidiac
Nikolina Bolander A2- kursrep
Björn Clauson
A7- kursrep
Camilo Persson
A7
Patrik Kagebeck
A7
Elin Andersson
A7
Terese Törn
A7
Helen Stenbäck
A4
Patrik Wigan
A4
Torbjörn Sieurin
A4
Karin Alander
A1-kursrep
Musa Mirza
A1- kursrep
Malin Nilsson Broberg A2
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1)

Mötets öppnande
Caroline förklarar mötet öppnat 17:28

2)

Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer föredragningslistan.
Joacim Folkesson utses till justeringsperson.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3)

Meddelande och återkoppling från kursrepresentanter
- Diana Masete, handläggare FaS, meddelar att de första farmacistudenterna vid Uppsala
universitet som får skriva en e-tenta (elektronisk tentamen) är apotekarstudenterna som
läser termin 3. Hemsidan farmfak.uu.se har flyttats över till medfarm.uu.se.
Programsamordnarna har diskuterat poängfördelningen för de olika momenten i kurserna
med lärarna och presenterat studenternas uppfattning. Poängfördelningen kommer nu att
ses över. Just nu håller man även på att jobba mer med tentamens rutiner och man jobbar
mer med att förtydliga ordningsreglerna för skriftlig tentamen i tentamens salar. Man
kommer även att införa fotografering av de studenter som glömt legitimation för att man
senare kan identifiera dem vid utlämning av tentan, detta för att undvika att det är någon
annan som skriver tentan. Diana tillägger även att det börjar bli allt viktigare att man anmäler
sig till tentan då man annars riskerar att bli utan plats.

- Camilo Persson, student representant i arbetsgruppen för valbara kurser, meddelar att som
det ser ut nu kommer det var rekommenderade linjer/kurser man kan välja mellan.

-Caroline Alvebratt, Studierådets ordförande, meddelar att man i GRUFF
(Grundutbildningskommittén vid Farmaceutiska fakulteten) bland annat diskuterar budget
för 2015 och arbetsmiljöundersökningen gjord av US och FaS. Även kvalitetshöjande åtgärder
på termin 1 och 2 diskuteras. Caroline meddelar också att Strukturgruppen för de nya
programmen har kommit fram till ett slutgiltigt förslag till kursordning som kommer att
skickas på remiss till studierådet. Ytterligare meddelar hon att den 16 maj är det
Trädgårdsfest på Pharmen och att Valborgsbrunchen är den 30 april mellan 8:30 - 11:30.
4)

Studierådets priser
Caroline Alvebratt föredrar.
Studenterna nominerar och därefter sker en sluten votering. Studierådspresidiet uppdras
att sammanställa motiveringar utifrån diskussionerna förda under mötet. Se bilaga 1.
- Avdelningen organisk kemi utses till mottagare av Studierådets pedagogiska pris 2014
- Annika Bokström utses till mottagare av Studierådets särskilda pris för
studentbemötande 2014
- Åsa Johansson utses till mottagare av Studierådets pris för studentinflytande 2014
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5)

Studenternas punkt - Föreläsningar**
Patrik Wigan föredrar.
Under programmets gång har studenterna många föreläsningar vare sig de läser till
apotekare eller receptarie. Föreläsningar kan vara mycket givande, dock kan det finnas en
stor skillnad när det kommer till studenters förväntningar på föreläsningar och lärares syn på
föreläsningar.
Studenterna diskuterar. Sammanfattningsvis tycker studenterna att det är viktigt att läraren
framför information på ett pedagogiskt sätt. Innehållet i föreläsningarna ska vara relevant
och fokus bör ligga på det central i kursen (kursmålen), och inte på överkurs då det ibland
upplevs som att tiden för föreläsningen är knapp. Studenterna diskuterar även att det bör
finnas en tydlig struktur med en röd tråd i föreläsningarna och en student tycker att
föreläsningarna åtminstone ska räcka för ett godkänt. Flera studenter önskar att man i
föreläsningar använder exempel på vad man kan använda kunskapen till. Studenterna tycker
att det är viktigt att de tenteras på kursmålen. Det anses även viktigt att man förtydligar vad
studenterna ska kunna(förbereda) inför föreläsningar/seminarier/kursmoment och även vara
realistisk när det gäller förberedelser av uppgifter.
En student tycker att föreläsningarna ska vara som en bas, som man kan gå igenom och
sedan läsa vidare i boken. De ska vara breda, och föreläsaren får gärna berätta i vilket
sammanhang man använder kunskapen samt i vilken forskning det används i. En student
anser att studenter har mycket schemalagd tid vilket gör att man inte hinner läsa själv. En
annan student tillägger att det är viktigt att man planerar in tid för självstudier i schemat.
Flera studenter önskar en bättre kommunikation mellan avdelningar för att minska
upprepningar av moment i kurser.

6)

Övriga frågor

7)

Ordet är fritt

8)

Nästa möte
Nästa möte är den 27 maj.

9)

Mötets avslutande
Caroline avslutar mötet klockan 19:06.

Vid protokollet, Diana Masete

Justeras, Joacim Folkesson

Justeras, Caroline Alvebratt
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Studierådets pedagogiska pris 2014 tilldelas Avdelningen för farmaceutisk
organisk kemi, vid Institutionen för läkemedelskemi, med följande
motivering:

”Avdelningen för Organisk farmaceutisk kemi ansvarar för, och undervisar på
flera kurser vid fakulteten. Trots att studenter ofta uppfattar ämnet som svårt,
skapar lärarna på avdelningen ett klimat där studenterna stimuleras till
lärande. Avdelningens många engagerade lärare lyckas trigga studenternas
intresse och med ett tydligt pedagogiskt tänk utvecklar de ständigt kurserna
vidare. Studierådets pedagogiska pris vill därför lyfta fram det utmärkta arbete
som utförs av lärare på workshops, seminarium, laborationer och föreläsningar.

Lärarna vid avdelningen visar ett tydligt intresse för utbildningarna.
Studenterna på avdelningens kurser möter en lärarkår som utstrålar en stark
vilja att hjälpa och leda studenterna till en fördjupad förståelse.

För detta utmärkta pedagogiska arbete skall de därmed premieras.

Ordförande Studierådet

Vice ordförande Studierådet

Caroline Alvebratt

Adam Andrén
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Studierådets pris för studentinflytande 2014 tilldelas Åsa Johansson,
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, med följande motivering:

”Åsa Johansson är doktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap,
där hon forskar inom ämnet farmakometri. Åsa har även undervisat i kurserna
Matematik och statistik för läkemedelsområdet samt Farmakokinetik och
statistik. I dessa två kurser har studenterna mött en lärare med en genuin vilja
att utveckla kurserna tillsammans med studenterna. Åsa visar också ett stort
engagemang för studenternas lärande.

Genom sin förmåga att vara lyhörd inför studenternas åsikter, och anpassa
undervisningen därefter, har studenternas förståelse inför ämnet underlättats
och fördjupats. Åsas engagerade sätt att lära ut inspirerar och motiverar
fakultetens studenter.

För detta utmärkta arbete med studentinflytande skall hon därmed premieras.”

Ordförande Studierådet

Vice ordförande Studierådet

Caroline Alvebratt

Adam Andrén

6

Studierådsprotokoll 2014-04-22
Farmacevtiska Studentkåren
Uppsala, 2014-05-13

Studierådets särskilda pris för studentbemötande 2014 tilldelas Annika
Bokström, Farmaceutisk studentservice, med följande motivering:

”Annika Boström är studievägledare vid Farmaceutiska fakulteten där hon
dagligen har kontakt med fakultetens studenter. Hennes arbete genomsyras av
en tydlig vilja att hjälpa studenterna, och hon lyckas skapa en miljö där varje
student känner sig sedd.

Annika hjälper studenter i situationer där det är lätt att känna sig vilsen. Genom
sitt sätt att bemöta studenterna känner de sig trygga och hjälps hitta vägar
framåt. Hennes arbete bidrar till att många studenter får direkt stöd att fullfölja
sina utbildningar på bästa möjliga sätt. Annikas förmåga att ständigt verka för
studenternas bästa går ingen förbi.

För detta utmärkta bemötande skall hon därmed premieras.”

Ordförande Studierådet

Vice ordförande Studierådet

Caroline Alvebratt

Adam Andrén

