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1. Mötet öppnas
Studierådets ordförande Alva Hultén förklarar mötet öppnat kl. 17:16.
2. Formalia
Till justeringsperson väljs Nor Alhaj.
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer dagordningen.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med redaktionella
ändringar.
3. Meddelanden
●

från studierådspresidiet
Alva Hultén meddelar:
att
skrivelsen rörande behörighetskrav på det reviderade
Receptarieprogrammet lyftes på GRUFF i november. Diskussionen
rörande behörighetskrav kommer att fortsätta på framtida GRUFFmöte, där även Apotekarprogrammets behörighetskrav ska diskuteras
då de av juridiska skäl måste revideras,
att
ett av Student- och doktorandombuden har sagt upp sig och slutar sin
tjänst vid nyår. Kårerna som samfinansierar ombuden har just nu en
rekryteringsprocess där tjänsten utlysts och intervjuer hållits,
att
FaS har skickat in en skrivelse till GRUFF som ställer krav på att
fakulteten ska publicera en övergångsplan från det äldre (FAP2Y) till
det reviderade Apotekarprogrammets (FAO2Y) termin 5-10. Skrivelsen
lyfts på GRUFF i december.
Minna Zakrisson meddelar:
att
Märta Lindquist är vald till Ordförande, Elina Rosenborg är vald till
Vice ordförande med ansvar för ekonomi, Konrad Bernhardt är vald till
Klubbmästare och Lea Axelsson är vald till Studiesocial ledamot för
Farmacevtiska Studentkåren 2019,
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att
Studentbarometern som skickats ut till alla studenter på Uppsala
universitet stänger i mitten på december. Har man inte svarat än finns
det alltså ännu möjlighet,
att
det brann på BMC i november. Med anledning av det diskuterade
intendenturstyrelsen vilka som behöver utrymma vid brand. Alla som
hör ett brandlarm ska utrymma.
Mathilda Kahlqvist meddelar:
att
posten som Handläggare vakantsattes på Novembermötet. Är man
intresserad av posten har styrelsen fått mandat att tillsätta en
handläggare fram till Marsmötet,
att
sista dagen att lämna tillbaka sin ämbetsnyckel är 20 december.
Pharmen stänger för jul den 21 december och öppnar igen 7 januari.
●

från kursrepresentanter
Inga meddelanden.

●

från institutionsstyrelserepresentanter
Inga meddelanden.

●

från SNAPS
Kristin Augustsson, ledamot, meddelar:
att
anmälan till EPSAs Annual Congress har öppnat. Kongressen äger rum
i Sofia 22-28 april. Första registreringsperioden är öppen till 31 januari
och kostar 320 euro. Andra registreringsperioden som är öppen 1
februari-31 mars är anmälningsavgiften 350 euro. Vid eventuella frågor
kontaktas Isabel Carlsson. Anmälningsformulär har delats på SNAPS
Facebook men går även att hitta på EPSAs hemsida,
att
SNAPS fullmäktige har ägt rum. Då valdes Mathilda Kahlqvist till
ordförande, Ani Avedis till kassör och Naba Al-Mashhadani till PRansvarig. IPSF contact person är vakant.

●

övriga meddelanden
Märta Lindquist, FaS Vice ordförande med ansvar för ekonomi, meddelar:
att
Campus 1477 kommer att flytta ut från gymmet i Science park innan
jul och istället satsa mer på verksamheten vid Blåsenhus.

4. Omtentamensperioder
Alva Hultén föredrar.
Förslagen som är bilagade har arbetsgruppen skickat till GRUFF och kommer att
diskuteras på mötet i december. Alva går igenom de sju förslagen som finns.
Studierådet diskuterar
att
kontinuerliga omtentor är ett bra alternativ, men man vill även ha kvar
omtentorna i augusti,
att
omtentaperiod i början av januari inte är optimalt eftersom man har julledighet
och detta då skulle uppmana studenter att plugga under ledigheten. Det är även
dåligt med tanke på att man redan har en ordinarie tenta efter nyår,
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att
det befintliga upplägget är bra, det som blir problematiskt är att alla tentor går
under samma period i augusti,
att
det skulle vara bra om man kan sprida ut sommartentorna också, eventuellt ha
period A och B i juni och period C och D i augusti,
att
den största frustrationen man hör bland studenter är att vi inte har kontinuerliga
omtentor under vårterminen, utan att man måste spara dessa till sommaren,
att
man gärna vill sprida tentorna så mycket som möjligt under året.
En omröstning genomförs för att undersöka vart vi står i frågan. Nya förslag som lyfts
i diskussionen är kontinuerliga omtentor med en omtentamensperiod i augusti samt
kontinuerliga omtentor med omtentamensperiod i juni och augusti.
Flest röster får förslaget med kontinuerliga omtentor med en omtentamensperiod i
augusti.
En ny omröstning genomförs av de förslag som är bilagade till mötet för att ha en
grund om GRUFF inte mottager ett nytt förslag. Flest röster får förslag 7; att ha en
omtentamensperiod för höstterminens period A, B och C efter nyår, att ha omtentamen
för höstterminens period D en lördag i mars, att ha en omtentamensperiod för
vårterminens period A, B och C i juni samt att ha en omtentamensperiod för samtliga
tentor i augusti.
5. Presentation av studieteknik
Nichlas Näsström, Yllka Rama & Neda Safa föredrar.
Nichlas, Yllka och Neda presenterar de studietekniker som dem använder sig av.
6. Begränsning av antal omprov
Alva Hultén föredrar.
Förslagen som är bilagade har skickats till GRUFF och kommer att diskuteras på
mötet i december. Alva går igenom de fyra förslagen som finns.
Studierådet diskuterar
att
om kurser ska få ansöka om begränsingar till GRUFF är det viktigt att det finns
tydliga riktlinjer för hur detta ska gå till. Det är även viktigt att det blir samma
antalsbegränsning för alla kurser som ansöker. Det är även viktigt att
eventuella kurser med begränsning inte skiftar för ofta,
att
det antagligen främst är de första terminerna man är stressad över
begränsningen, när man kommit en bit på programmet märker man att det nog
inte har så stor påverkan,
att
det kan finnas en poäng i att ha kvar begränsningen för att inse att man kanske
inte bör gå och skriva tentor man inte är förberedd för,
att
det känns orimligt att det rektorsbeslut som begränsningen grundar sig i
fortfarande ska gälla, bl.a med anledning av dess möjliga utdatering från
beslutsåret 1993, samt att det ej setts över eller utvärderats sen dess,
att
det kanske inte gör så stor skillnad i praktiken om begränsningen tas bort,
att
med behörighetskraven som finns på programmen idag finns redan ett tydligt
incitament för att för att kontinuerligt klara sina tentor,
att
det kan vara värt att ta bort begränsningen för att utvärdera vad som händer om
vi inte har en begränsning,
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att
för den sista terminen på FAP2Y är stressen inte att det finns en begränsning,
snarare att man måste skriva alla omtentor innan de ges för sista gången för att
ta vara på sitt maxantal,
att
förslag 1 kan uppfattas som otydlig ur studentsynpunkt.
En omröstning genomförs för att undersöka vart vi står i frågan.
Flest röster får förslag 3; ingen begränsning av antal omprov.
7. Revidering av Uppsala universitets mål & strategier
Ernst Andersson informerar.
Ernst informerar om Mål & strategier och hur arbetet med att revidera detta ser ut.
Kårsamverkan ska skriva ett gemensamt remissvar.
Studierådet tycker att viktiga saker att ha med i remissvaret är
 Ökat studentengagemang
 Ökade kontaktytor mot alumner och arbetsliv
 Interprofessionellt lärande
 Akademisk allmänbildning
 Tydligare anknytning till forskning, genom t.ex. besök på institutioner eller
information om doktorandstudier
8. Vilka frågor vill du att Studierådet ska driva 2019?
Alva Hultén föredrar.
Studierådet ser gärna att följande frågor drivs
 Praktiken, kan det ske någon annanstans än på apotek? Kan det finnas ett
alternativ för de som inte vill ta ut sin legitimation?
 Hur kommer praktiken på termin 6 för de som går FAO2Y påverka
engagemanget på kåren?
 Se över obligatoriska moment på utbildningarna och se till att de följer
studenternas arbetsvillkor.
 Arbetmiljön i salarna på BMC. Både stolar och bord men också tekniken.
Luften, värmen, eluttag som inte fungerar etc.
 Driva mot fakulteten hur de ska applicera språkpolicyn. Delge dem vårt
remissvar och uppmana att gå mer på det istället.
 Fortsätta driva frågan om studenternas stress. Den är fortfarande hög främst för
de sista terminerna på FAP2Y.
9. Övriga frågor
10. Ordet fritt
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11. Nästa möte
Äger rum nästa termin.
12. Mötets avslutande
Alva Hultén avslutar mötet kl. 19:14.

Vid protokollet
Mathilda Kahlqvist
Studierådets sekreterare

Justeras
Alva Hultén
Studierådets ordförande
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Nor Alhaj
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