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Riktlinjer för Studierådets priser

Farmacevtiska Studentkårens (FaS) vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
åligger att årligen utlysa Studierådets priser. FaS Studieråd beslutar om eventuella
pristagare enligt nedan. Priserna delas företrädelsevis ut vid FaS Majmöte.
1. Studerande medlem i FaS äger rätt att nominera pristagare. Studierådet äger rätten
att inte dela ut något av priserna.
2. Minst studenter från sex olika av de obligatoriska terminerna A1-A7, R1-R4 skall
närvara för att Studierådet skall vara beslutsmässigt i denna fråga.
3. Alla deltagande medlemmar äger en röst i varje kategori. Röstningsförfarande
bestäms av mötet beroende på antalet nominerade.
4. Vid lika röstetal utförs ytterligare en röstning. Om det då fortfarande är lika
röstetal fastställs pristagaren genom lottning.
5. Studierådets pedagogiska pris tilldelas en person eller grupp som med ett
pedagogiskt upplägg eller genomförande är ett föredöme i att förmedla kunskap
till studenterna. Pristagaren skall återkommande undervisa vid program/kurser
samordnade av Farmaceutiska fakulteten.
6. Studierådets pris för studentinflytande tilldelas en person eller grupp som lyssnat
och tillvaratagit studenternas åsikter, alternativt underlättat studentinflytande för
farmacistuderande. Pristagaren skall ha en koppling till Farmaceutiska fakulteten.
7. Studierådets särskilda pris för studentbemötande tilldelas en person eller grupp
som med sitt bemötande gentemot studenterna utmärker sig på föredömligt sätt.
Pristagaren skall ha en koppling till Farmaceutiska fakulteten.
8. Dessa riktlinjer kan ändras av Studierådet, vilket innebär att både
Studierådspresidiet och medlemmar av Studierådet kan lägga fram förslag på
ändringar. Förslag på ändringar ska inkomma till Studierådspresidiet senast 7
dagar före Studierådet. Förslag på ändringar kan inte beslutas under
utlysningstiden för priserna. För att en ändring i dessa riktlinjer ska träda i kraft
krävs det att ändringarna godkänns med enkel majoritet på två efterföljande
Studieråd. Minst studenter från sex olika av de obligatoriska terminerna A1-A7,
R1-R4 skall närvara för att Studierådet skall vara beslutsmässigt i denna fråga.

