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Farmacevtiska Studentkåren (FaS) har en mycket lång och gedigen
erfarenhet av att arbeta för farmaceutstudenters bästa. FaS bildades 1896
då den farmaceutiska utbildningens bedrevs i Stockholm vid Farmaceutiska
Institutet. FaS verksamhet fortsatte sedan då Farmaceutiska fakulteten blev
en del av Uppsala universitet 1968 och FaS blev en egen studentkår vid
universitetet.
Farmaceutiska fakulteten har ett mycket nära samarbete med FaS när det
gäller såväl utveckling som kvalitetssäkring av program och kurser. FaS
bidrar till studiebevakning, studierådgivning, mentorsaktiviteter mm. FaS
underlättar arbetet med att engagera kursrepresentanter och
Farmaceutiska fakulteten ger bidrag till en handläggare från FaS som
hanterar alla kursutvärderingar vid fakulteten. FaS har representanter i alla
arbetsgrupper och i de olika kommittéer och nämnder där utbildningsfrågor
diskuteras, såväl grund- som forskarutbildning. Representanterna visar
alltid stort engagemang. De sitter inte bara med och lyssnar, de tar egna
initiativ och lyfter värdefulla aspekter och bidrar därmed på ett mycket
positivt satt till fakultetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Vidare är de drivande i fakultetens rekrytering av nya studenter och genom
sina ambassadörer sprider de information om våra utbildningar i hela
Sverige. FaS ingår aven i nationella och internationella nätverk där de driver
frågor kring farmaceututbildning och de har många gånger tagit med
värdefull information tillbaka till fakulteten. De är också aktiva i
internationella nätverk av farmacistudenter (European Pharmacy Student
Association EPSA och International Pharmacy Student Federation IPSF).
Förutom engagemang vid vetenskapsområdet for Medicin & Farmaci visar
FaS också ett stort intresse och engagemang för universitet som helhet.
Sammanfattningsvis är det av högsta vikt att Farmacevtiska Studentkåren
bibehåller egen kårstatus. Deras aktiviteter för studenterna och deras
samverkan med fakulteten ar ovärderlig.
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