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Farmacevtiska Studentkåren

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som
studentkår vid Uppsala universitet 1 juli 2019 – 30 juni 2022

Härmed ansöker Farmacevtiska Studentkåren (FaS) ställning som studentkår för verksamhetsområdet
Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet för perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022. FaS
avser representera samtliga studenter på grund-, avancerad samt forskarnivå vid Farmaceutiska fakulteten.
Ansökan sker i enlighet med och baserat på beslut Dnr UFV 2018/1787.
Enligt utdrag ur FaS medlemsregister 201X-XX-XX har FaS XXX medlemmar, varav XXX är registrerade
vid Uppsala universitet enligt anvisning i beslut Dnr UFV 2018/1787. FaS avser fortsätta bevaka och
medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet och
Farmaceutiska fakulteten, ett arbete som alltid kommer att komma samtliga studenter vid
verksamhetsområdet till gagn.

Farmacevtiska Studentkåren

FaS grundades av Stellan Gullström i Stockholm 1896 och hade då namnet Farmacevtiska Institutets
Elevförbund. Farmaciutbildningarna var förlagda vid Farmaceutiska institutet i Stockholm fram till år
1968 då institutet blev fakultet vid Uppsala universitet. FaS har således en lång tradition av att arbeta med
och för farmacistudenter i utbildningsrelaterade frågor.
FaS har sedan start varit den organisation som förenar farmacistudenter och har sedan dess bedrivit
studiebevakning vid Sveriges enda farmaceutiska fakultet. FaS huvudsakliga syfte är att bevaka och
medverka i utvecklingen av utbildning och förutsättningen för studier vid Farmaceutiska fakulteten och
Uppsala universitet, samt tillvarata medlemmarnas intressen. För FaS är det viktigt att få fortsätta med det
även i framtiden. Med denna utgångspunkt har vi format den mångfacetterade verksamhet som idag
bedrivs för och av dess medlemmar.

Studiebevakning

FaS bedriver studiebevakning för studenterna på grund-, avancerad och forskarnivå vid Farmaceutiska
fakulteten. Representationen från kurs- och institutionsnivå till områdesnämnd sker framförallt i
beredande och beslutande organ genom kurs- och studentrepresentanter tillsatta av FaS.
FaS tillsätter två kursrepresentanter till varje kurs som ges vid Farmaceutiska fakulteten, vars främsta
uppgift är att representera sin kurs vid möte med kursansvarig. Kursrepresentanterna erbjuds en
utbildning i Uppsala universitets kvalitetsarbete kopplat till kursvärderingarna. De har även en betydande
roll som kontaktperson mellan kursansvarig och studenterna under kursens gång samt som kontakt mellan
studenterna och FaS genom FaS fakultetsansvarig. FaS fakultetsansvarig är en student som arbetar heltid
med att granska, sammanställa och offentliggöra samtliga kursvärderingar som inkommer från
Farmaceutiska fakulteten.
FaS anordnar studieråd dit kursrepresentanter, studentrepresentanter i institutionsstyrelser och andra
organ samt andra intresserade studenter kallas. På studieråden diskuteras utbildningsrelaterade frågor.
Studierådet är en kanal mellan FaS och Farmaceutiska fakulteten. En gång om året uppmärksammar
studierådet goda lärar- och personalinsatser genom att dela ut studierådets priser. Vidare verkar studierådet
som remissinstans för FaS styrelse i utbildningsfrågor. Vice ordförande med ansvar för Utbildningsfrågor
bär även ansvar för att hantera inkomna studentfall rörande utbildning, lika villkor och diskriminering.
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För studentfall av tyngre karaktär medfinansierar FaS student- och doktorandombud tillsammans med
resterande kårer vid Uppsala universitet dit studenterna också kan vända sig.
FaS doktorander är organiserade i Farmaceutiska doktorandrådet (FDR). FDR representerar fakultetens
doktorander i Farmaceutiska fakultetens beredande och beslutande organ, samt vid Uppsala universitets
centrala beredande och beslutande organ genom Doktorandnämnden.
För att kunna bevaka studenternas intressen och medverka i utvecklingen av utbildningen är det viktigt
för FaS att finnas representerade på samtliga nivåer inom Uppsala universitet. Representation på central
nivå sker delvis genom studentrepresentanter utsedda av FaS men även genom Kårsamverkan. FaS har
ett samverkansavtal med de fem andra kårerna vid Uppsala universitet. Avtalet syftar att reglera ramarna
för samarbetet mellan kårerna samt formerna för tillsättning av studentrepresentanter i universitets
centrala organ och arbetsgrupper som har hela Uppsala universitet som verksamhetsområde.
Kårsamverkan arbetar även gemensamt med studiepolistiska frågor till gagn för samtliga studenter.
För att förbättra utbildningarna vid universitetet verkar FaS även som remissinstans för universitetet i
utbildningsfrågor och studentrelaterade frågor. FaS yttrar sig även i andra frågor som berör studenterna.
Genom FaS medlemskap i Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS) kan FaS
bedriva studierelaterade frågor på nationell nivå och samarbeta med andra studentorganisationer som
bedriver studiebevakning för farmacistudenter. FaS är genom SNAPS medlem i European Pharmaceutical
Students Association (EPSA) och International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) som bevakar
och påverkar frågor rörande utbildning på europeisk respektive global nivå. Det internationella samarbetet
möjliggör för kårens medlemmar att få ett internationellt perspektiv på sin utbildning såväl som att möta
och samarbeta med farmacistudenter från hela världen genom internationella kongresser.

Arbetslivsanknytning

FaS jobbar aktivt med att ge en tydlig bild av den breda arbetsmarknaden farmacistudenter har framför
sig med syfte att inspirera och motivera studenterna till sina studier. FaS jobbar på flera nivåer med att ge
studenterna möjlighet att komma i kontakt med näringslivet och offentlig verksamhet. FaS
Mentorsakademi består av yrkesverksamma inom alla grenar av läkemedelssektorn, många med bakgrund
som studenter vid Farmaceutiska fakulteten. Med stort engagemang ordnar yrkesverksamma och
studenter tillsammans inspirationsföreläsningar, studiebesök och temakvällar. FaS samarbetar även aktivt
med Apotekarsocieteten, bland annat genom studentrepresentation i Apotekarsocietetens Norra
mälarkrets styrelse. FaS har även en ledamot i fakultetens alumnförening, Alumnföreningen Farmis, som
fungerar som ett nätverk för alla alumner från Farmaceutiska institutet och Farmaceutiska fakulteten.
Utöver det här anordnar FaS varje år Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter, Pharmada. Till
Pharmada inbjuds företag och organisationer med farmaceutisk anknytning. Pharmada innebär dels en
stor mässa men även föreläsningar och kontaktsamtal mellan studenter och företag.

Studiesocial verksamhet

FaS verkar för att skapa en god gemenskap och studiesocial miljö och för att ge förutsättningar för gott
fysisk och psykiskt välmående hos Farmaceutiska fakultetens studenter. FaS är ett viktigt stöd för de
studerande vid Farmaceutiska fakulteten då studenter stöter på olika typer av svårigheter; i kontakten med
universitetet eller med andra problem som kan uppstå under studietiden. FaS avser även fortsatt vara ett
starkt stöd för fakultetens studenter samt den organisation som för studenternas talan mot universitetet,
såväl centralt som på institutions- fakultets- och områdesnivå.
Adress
Dag Hammarskjölds Väg 16
75 237 Uppsala

Telefon
018 - 50 43 75

Epost, Webb
ordf@farmis.uu.se
www.farmis.se

Farmacevtiska Studentkåren

Datum: 2018-10-24

År 1992 invigdes FaS nuvarande kårhus Pharmen. Här erbjuds studieplatser, datorsal, utskriftsmöjligheter,
lunchplatser, ett mindre bibliotek samt vissa dagar i veckan, café och pub. Under läsåret hålls dessutom
pluggstugor där studenter vid högre terminer är behjälpliga som handledare för studenter vid lägre
terminer inför laborationer och tentamina.
Under läsåret erbjuds utöver det som nämnts ovan diverse olika evenemang såsom FaS välkomstveckor,
gymnasiehelg och regelbunden idrottsverksamhet. Under välkomstveckorna anordnas allt från
lunchföreläsningar till teambuildingsövningar för att skapa en gemenskap mellan nya och gamla studenter.
Gymnasiehelgen arrangeras varje vår, under denna helg inbjuds gymnasieelever från hela Sverige till
Uppsala för att få en inblick i vad det innebär att studera vid Farmacevtiska fakulteten. Allt för att tidigt
skapa en god sammanhållning och yrkesstolthet som spänner över generationsgränserna.

FaS har en lång tradition av arbete med utbildningsrelaterade och studiesociala frågor samt kontaktskapande verksamheter.
Det starka samarbetet mellan universitetet och studentkåren har varit en ovärderlig del i kvalitetsarbetet vid universitetet.
FaS ämnar att fortsätta arbeta för god utbildningskvalitet vid Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet, samt
verka för medlemmarnas intressen och FaS önskar göra detta som studentkår vid Uppsala universitet.
Farmacevtiska Studentkåren genom

_______________________________
XXXXX
FaS Ordförande

_____________________________
Alva Hultén
FaS Vice ordförande med ansvar för
utbildningsfrågor

_____________________________
XXXXX
FaS Vice ordförande
med ansvar för ekonomi
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