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1. Mötet öppnas
Studierådets ordförande Anton Astré förklarar mötet öppnat kl. 17:16.
2. Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer dagordningen.
Till justeringsperson väljs Moa Brandin.
Till sekreterare väljs Mathilda Kahlqvist.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
3. Meddelanden
●

från studierådspresidiet
Anton Astré meddelar:
att anmälan till workshop om studenternas stress stänger den 15 april,
att det behövs studentrepresentanter till utbildningsutvärderingarna. Det ska
tillsättas studentrepresentanter i interna arbetsgrupper och i interna samt
externa bedömargrupper. Arvoderingen för studentrepresentanter är 3000
kronor.
att studentservice har påbörjat intervjuer för anställning av en ny
studentadministratör,
att studentservice håller på att digitalisera mycket av det som idag sköts
fysiskt,
att både Vice Ordförande med ansvar för utbildningsfrågor och Handläggare är
sökbara poster till Majmötet och det går bra att kontakta Anton eller Mathilda
om man vill veta mer om ämbetena.
Minna Zakrisson meddelar:
att nomineringen till Pedagogiska Priset nu har stängt och det har inkommit
rekordmånga nomineringar. Beredningsgruppen arbetar nu med att utse
pristagarna,
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att BMC-intendenturen ska genomföra ett test där väggarna i grupprum ska kläs in
i whiteboardlaminat. Målet är att samtliga grupprum på BMC ska ha väggar
inklädda i whiteboardlaminat i framtiden om testet fungerar bra.
Mathilda Kahlqvist meddelar:
att kårens kontor på BMC har haft en vattenläcka och därmed kommer stänga. Vi
kommer att flytta till ett provisoriskt kontor i A10 fram till sommaren. Det
kontoret är låst, men det kommer finnas möjlighet att boka tider med
handläggaren. Efter sommaren kommer kontoret flytta igen, till en annan lokal
i A10 och kommer då kunna hålla öppet under bestämda tider precis som nu,
att terminens städdag infaller lördagen den 14 april.
●

från kursrepresentanter

●

från skyddsombud
Oskar Holmér, Institutionen för farmaci, meddelar:
att Göran Alderborn har tilldelats Gustav Adolfs medalj i guld,
att det har varit problem med det administrativa på kursen i Farmakoepidemiologi,
men det finns en ny kursansvarig nu och de ska jobba på det.

●

från SNAPS
Veronika Westergren, Kassör, meddelar:
att SNAPS vårmöte infaller den 19/4. Då ska följande poster i styrelsen väljas:
EPSA LS, ledamot, sekreterare samt fyllnadsval för kassör (finns redan en
tillförordnad) och ordförande. Har man frågor eller är intresserad av någon av
posterna kan man kontakta någon i SNAPS styrelse eller Jenny Nilsson som är
SNAPS valberedare i FaS,
att man gärna får svara på EPSAs Methodology Booklet. Mer information samt
länk finns i ett inlägg på SNAPS Facebook-sida. Det är väldigt betydelsefullt
då undersökningen syftar till att sammanställa farmaciutbildningarnas upplägg
i olika länder och farmacistudenternas åsikter om föreläsningar, seminarium,
laborationer m.m. Ju fler som svarar desto bättre blir underlaget för att
sammanställa och senare förbättra våra utbildningar,
att registreringen till EPSAs Summer University i Turkiet öppnar den 1 maj och är
öppen fram till 1 juni. Summer University pågår 23-29 juli och är ett av EPSAs
4 stora årliga event. Kostnaden är 220 euro och då är allt inkluderat utom resan
dit. Mer information går att hitta på EPSAs hemsida.

●

övriga meddelanden
Ernst Andersson, Ordförande FaS, meddelar:
att det kårgemensamma valmötet hålls den 14 maj. På valmötet väljer
studentkårerna vid Uppsala universitet gemensamt in personer till centrala
studentrepresentantuppdrag. Det är uppdrag som inte tillhör ett speciellt
vetenskapsområde eller en specifik fakultet utan rör Uppsala universitetet som
helhet. Centrala studentrepresentantuppdrag kan sökas av alla studenter vid
Uppsala universitet. För mer information om valmötet och vilka poster som
kan sökas besök Farmis studieråd på Facebook. Vid frågor kontakta
ordf@farmis.uu.se,
att kårmötet fastslog kårens verksamhetsplan för 2018 på marsmötet den 22 mars.
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Verksamhetsplanen är det dokument som säger vad styrelsen och kåren ska
ägna sig åt under året. För att lyckas med årets plan kommer det behövas
engagemang från studenter som vill ingå i arbetsgrupper med olika syften. Mer
information kommer på hemsidan och sociala medier. För frågor kontakta
ordf@farmis.uu.se,
att terminens andra Ämbetsråd hålls den 3 maj klockan 17.15,
att Majmötet infaller den 22 maj klockan 18.00.
Märta Lindquist, Vice Ordförande med ansvar för ekonomi FaS, meddelar:
att Campus 1477 arrangerar Studentloppet 2018 den 23 maj, mer information och
anmälan finns på studentloppet.se.
4. Arbetsmiljön på BMC
Minna Zakrisson föredrar.
Vad är bra och vad är dåligt med arbetsmiljön på BMC och hur kan det eventuellt
förbättras?
Studierådet diskuterar
att det borde finnas fungerande mikrofoner i alla föreläsningssalar, föreläsare
ska veta hur de fungerar och även vara villiga att använda,
att i sal B22 och B42 förekommer störande fläktljud och dålig ventilation.
Dessa salar har även dåligt med benutrymme på vissa platser och dåligt med utrymme
för att anteckna,
att föreläsningssalarna borde utrustas med fler eluttag,
att det finns för få lunchplatser på BMC och de lunchplatser som finns borde
kunna optimeras, det borde även gå att få plats med fler mikrovågsugnar,
att grupprummen har höga fläktljud och dålig ventilation, det är även väldigt
lyhört både till rummen bredvid och till korridoren utanför,
att det är väldigt lyhört mellan B10:1 och B10:2,
att lamporna på toaletterna i källaren inte alltid fungerar,
att salarna i källaren inte är optimala för föreläsningar,
att dragskåpen på labb är fasta, vilket är problematiskt både om man är lång
eller kort, speciellt problematiskt för studenter som t.ex. sitter i rullstol,
att labbsalen i A5 är öppen hela vägen, vilket lätt ger en stökig känsla om
undervisning pågår i hela salen samtidigt,
att det saknas bra tavlor för genomgångar i många labbsalar,
att klockorna i många salar på BMC går fel,
att det är bra att det är bekvämare stolar i flera salar nu,
att det alltid finns toapapper på toaletterna och det är alltid väldigt städat
överlag på BMC,
att vi har ett väldigt bra bibliotek på BMC, både ett bra utrymme och ett bra
utbud av böcker,
att det är skönt med innergårdar mellan husen på BMC.
5. Den ultimata studieplatsen
Minna Zakrisson föredrar.
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Just nu finns väldigt många studieplatser i BMC-biblioteket, men biblioteket ska
flyttas, ett arbete som kommer ta minst ett år. Med detta kommer biblioteket bli
mindre och en del studieplatser kommer att försvinna. Vad tycker studenterna är bra
studieplatser?
Studierådet diskuterar
att det behöver finnas fler tysta studieplatser,
att det är viktigt med en variation bland studieplatser, det behöver finnas både
enskilda och för små och stora grupper,
att en studieplats bör vara utrustad med eluttag och belysning både i form av
lampor men också naturliga ljusinsläpp,
att det bör vara väl avskärmat mellan platser, i olika stora grupper, eventuellt
ha flyttbara ljudisolerande skärmar så studenterna själva kan välja hur stora grupper
som behöver avskärmas,
att en studieplats bör vara i ett enskilt rum där studenter aktivt går in för att
studera, inte i en korridor eller en genomgång,
att det behövs fler studieplatser som är utrustade med datorer,
att tysta läsplatser ska respekteras både av studenter och personal, det skulle
även vara att föredra om det gick att minska ljudet från möbler genom att exempelvis
lägga mattor på golven,
att det bör vara bra ljudisolerat,
att whiteboards är ett bra tillskott, både i grupprum men också vid enskilda
platser,
att det skulle vara positivt om det fanns bokningsbara studieplatser i olika
storlekar,
att föreläsningssalar borde kunna låsas upp när de inte används för
undervisning så även dessa kan fungera som studieplatser.
6. Receptarieprogrammet
Anton Astré och Mathilda Kahlqvist informerar.
Revideringen av receptarieprogrammet fortsätter. Fokus i revideringen är att förändra
och förbättra pedagogiken på programmet. Den 24 maj ska Kommittén vid
farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUFF)
besluta om den nya studieplanen. Den 4 juni ska GRUFF fatta beslut om ifall det
reviderade receptarieprogrammet ska ges varannan termin på distans och varannan
termin på campus eller endast på campus. En ny studentrepresentant ska tillsättas i
arbetsgruppen för revideringen, uppdraget utlyses på kårens sociala medier.
7. Valbara kurser
Anton Astré föredrar.
Farmaceutiska fakulteten har ställt frågan om valbara kurser. Är det för många eller
för få kurser? Behöver det finnas andra kurser än de som finns idag?
Studierådet diskuterar
att det är tråkigt att vissa kurser endast ges på höstterminen och vissa kurser
endast ges på vårterminen,
att det är svårt att söka kurser som inte går på 100% studietakt,
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att den valbara kursen i Neurofarmakologi är ett välkommet tillskott då det
länge saknats en fördjupningskurs inom farmakologi,
att det skulle vara uppskattat med en fördjupningskurs inom regulatory science
eller kvalitetssäkring,
att det saknas fördjupningskurser inom toxikologi,
att det finns få kurser att välja på i period B och C,
att det är tråkigt att vissa kurser har platsbegränsning,
att intresseområden ofta krockar inom perioder, exempelvis ligger
fördjupningskurser inom organisk kemi och analytisk kemi i samma period,
att det skulle vara bra att tidigare få information om att det går att söka kurser
utöver Farmaceutiska fakultetens utbud.
8. Studierådets priser
Anton Astré föredrar.
Studierådet röstar för
att Studierådets Pedagogiska Pris 2018 tilldelas Per Hansson,
att Studierådets pris för Studentbemötande 2018 tilldelas Anne-Lie Svensson,
att Studierådets pris för Studentinflytande 2018 tilldelas Göran Alderborn.
Pristagarna presenteras på Majmötet den 22 maj.
9. Övriga frågor
a. Utlysning av studentrepresentant
En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram riktlinjer för utseendet på
Farmaceutiska fakultetens kurser och program i den nya studentportalen
Studium. I arbetsgruppen ska en studentrepresentant tillsättas. Mer information
finns på kårens sociala medier. Vid frågor kontakta vicut@farmis.uu.se.
10. Ordet fritt
11. Mötets avslutande
Anton Astré avslutar mötet kl. 19:38.

Vid protokollet
Mathilda Kahlqvist

Justeras
Anton Astré

Justeras
Moa Brandin
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