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1.

Mötets öppnande
Mötet öppnas av Studierådets ordförande Alva Hultén kl. 17.15.

2.

Formalia, bilaga 0
a)
Val av justeringsperson
Till justeringsperson väljs Minna Zakrisson.
b)

Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Johanna Björling.

c)

Godkännande av kallelseförfarande
Mötet godkänner kallelseförfarandet.

d)

Godkännande av dagordning
Mötet ajourneras klockan 17:18.
Mötet återupptas klockan 17:23.
Mötet fastställer dagordningen med tillägg av Studenternas punkt under övriga
punkter.

e)
3.

Godkännande av föregående protokoll
Mötet godkänner föregående protokoll.

Meddelanden
Från studierådspresidiet
Alva Hultén meddelar:
• Nya riktlinjer för fördjupningsprojekt har antagits för de studenter som utför
fördjupningsprojekt HT19. Dessa studenter kommer i ansökan att använda sig av
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projektportalen som samlar samtliga fördjupningsprojekt på en hemsida, beslut om
hur många projekt respektive institution ska lägga in i portalen har fattats. Även
betygskriterierna för fördjupningsprojekten kommer att revideras, men de som söker
till HT19 använder de befintliga.
•

GRUFF har beslutat att ta bort omprovsbegränsningen (maximalt 6 tillfällen) på
fakulteten från och med 1:a augusti. Angående omtentamensperioder beslutade
GRUFF att det nuvarande systemet ska kvarstå.

•

Uppdelad tentamen har diskuterats i GRUFF där man beslutat att förtydliga
kursplanen i kursen Farmakognosi. Diskussionen landade i att kursansvarig själv får
välja upplägget för tentamen så länge det framgår av kursplan.

•

Lanseringen av Studium (”nya Studentportalen”) är förskjuten till våren 2021 med
undantag för de nya programmen som startar hösten 2020.

•

En KURT-enkät kommer att skickas ut till studenter för att undersöka användningen
bibliotekets E-resurser Visible body och Acland’s Video Atlas of the human body,
för att motivera framtida inköp.

•

Kårsamverkan kommer under våren utlysa en tävling för att designa ett av de två nya
standaren som ska tas fram.

•

Kårsamverkan har tagit fram en handbok för studentrepresentanter, främst anpassad
för centrala studentrepresentanter men även lokala studentrepresentanter kan finna
användning av den. Handboken finns länkad under fliken studentrepresentanter på
FaS hemsida.

•

De två nya Student- och doktorandombuden som började sin anställning vid
årsskiftet har kommit in i sin roll och samarbetet med FaS fungerar väl.

•

Kursrepresentanter har hittats i R1 och A1.

•

Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet medicin och farmaci (PRåM) kommer
under våren att bjuda in studenter till en lunch för att tala om vad man som student
vill ha ut av PRåM och vad man vill att PRåM ska arbeta med.

•

PRåM kommer att hålla en pedagogisk konferens den 9:e april.

Lea Axelsson meddelar:
• Arbetet med taket i C10 ska vara klart nu i februari. Därefter väntar ytterligare arbete
för intendenturen att återskapa inredningen invändigt. Det finns dock ännu ingen
plan för ytterligare takrenoveringar som behövs på tre ställen till, förutom
att renoveringarna inte kommer ske parallellt.
•

Det finns rykten om att två datorsalar i A9 kommer att tas bort men mer information
inväntas.

•
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En kommitté för lokalfrågor på BMC har instiftats. Jag kommer att gå på första
mötet och hur platsen ska tillsättas i framtiden kommer bestämmas på Marsmötet.

Från representanter i institutionsstyrelser:
Johanna Björling, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap, meddelar:
• Institutionsstyrelsen har beslutat om att tillstyrka Björn Hellman till prefekt för
perioden 1 juli 2019 till den 30 juni 2022.
Från SNAPS
Isabel Carlsson, EPSA LS, meddelar:
• Anmälan till kongressen i Bulgarien 22–28/4 är fortfarande öppen, den är öppen till
31/3. Deltagaravgiften är 350 euro och anmälan görs på epsaac2019.org. Man kan
även anmäla sig till Pre-congress tour, som kommer äga rum i Plovdiv 19–22/4.
Deltagaravgiften är 180 euro. För mer information kan man besöka epsaac2019.org.
•

EPSA har släppt en enkät angående vaccination. WHO listar vaccinationsmotståndet
som ett av topp tio största hoten mot global hälsa 2019 och för att agera rätt krävs
utbildning. Därför kommer EPSA under året att anordna ett flertal
utbildningsaktiviteter (workshops, Public Health Campaigns, WebInAirs m.m.) inom
just vaccination i samarbete med MSD, som är ett globalt hälso- och
sjukvårdsföretag. För att kunna optimera utbildningsaktiviteterna vill de nu ha svar
av oss studenter vad vi vet om vaccination, vad vi önskar lära oss mer om samt vad
vi tycker farmaceuters roll bör vara i processen. På SNAPS Facebook-sida kan du
hitta länk till enkäten.

Kristin Augustsson, Ledamot i SNAPS, meddelar:
• 20/3 anordnar EPSA en kampanj i ”Oral Hygiene”, vilken SNAPS kommer delta i.
Vi samarbetar med en legitimerad tandhygienist och apotekare, som kommer ge oss
en föreläsning inom detta ämne relaterat till läkemedel. Mer information kommer
delas på SNAPS sociala medier. Det kommer bjudas på mat samt goodiebags.
•

SNAPS har utformat en enkät gällande studentengagemang, där resultatet ska utgöra
underlag inför diskussion av ämnet under Nationella Rådet i vår. Syftet med enkäten
är att ta reda på vilka anledningar det finns till att man som student väljer/inte väljer
att engagera sig i en studentorganisation.

Ullrika Linde, IPSF contact person, meddelar genom Isabel Carlsson:
• 10–14 juli är det IPSF-kongress i Warzawa för den europeiska sub-regionen. Första
registreringsperioden stänger 28/2 och anmälningsavgiften är 180 euro. 24/3 stänger
anmälan för den andra registreringsperioden och priset är då 200 euro. Vid frågor
kan man höra av sig till Ulrika genom att maila till ipsf@snaps-online.se.
4.

Obligatoriska moment
Alva Hultén föredrar.
På studierådet 2018-12-06 lyftes obligatoriska moment som en fråga studierådet vill
diskutera 2019. Hur ska en ideal situation se ut?
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Studierådet diskuterar:
• Ett obligatoriskt moment ska kräva en motprestation. Studierådet anser att endast
närvaro inte ska räcka för godkännande, med undantag för upprop. Ett krav på
motprestation som leder till godkänt eller underkänt är viktigt för studenterna. Mer
personliga examinationer efterfrågas på obligatoriska moment. En grupp med bara en
drivande student ska inte leda till att hela gruppen godkänns.
• Programmet har väldigt många obligatoriska moment, exempelvis seminarium där
studierådet tror att kvalitén skulle öka genom att låta dessa vara frivilliga. Det
upplevs att flera obligatoriska moment som skulle kunna vara väldigt givande tappar
i kvalité eftersom många bara sitter och väntar på att bli godkända när momentet är
slut. Färre men effektivare obligatoriska moment efterfrågas.
• Det sker mycket dubbelexamination på programmen vilket inte är tillåtet. Om ett
kursmål examineras på laboration eller seminarium ska dessa inte examineras på
tentamen också. Kursansvarig bör ha eftertanke i vilka kursmål som examineras var.
• Om ett moment är obligatoriskt ska det inte vara möjligt att tillgodoräkna sig
informationen på annat sätt eller att motprestationen ska kunna utföras under annat
moment.
• Att anse att ett moment är bra att närvara på ska inte vara ett argument för att
momentet ska vara obligatoriskt.
• Vid ett examinerande obligatoriskt moment måste det finnas en examinator på plats
och inte någon som agerar som mellanhand.
• Att det är extremt viktigt att komma i tid.
5.

Uppsala universitets arbete för hållbar utveckling
Lovisa Olsson föredrar.
Lovisa Olsson är studentrepresentant i Hållbarhetsrådet. Lovisa berättar om och lyfter
diskussion om Uppsala universitets hållbarhetsarbete. Vad vill studenterna veta? Hur vill
studenterna få tag i informationen? Hur vill studenterna få det presenterat? Idag verkar UU
vilja visa sin forskning eftersom den är väldigt inriktad mot en hållbar värld. De vill även
belysa detta i våra utbildningar men hur ska de göra detta?
Studierådet diskuterar:
• Studenter och framförallt unga människor vill idag ha sina nyheter korta, koncisa
och flashiga. Det ska gå snabbt att ta till sig och vara lättillgängligt.
• För att ge information till blivande studenter kan arbetet lyftas på UU:s hemsida.
Nyhetsflödet med kort information föreslås.
• För att ge information till studerande föreslås Studentportalen. Studentportalen
besöks mer än UU:s hemsida och därför bör informationen även finnas där.
• Rektorsbloggen lyfts som en bra plattform.
• UU arbetade med Youtube, Snapchat, LinkedIn och Instagram för att marknadsföra
universitetet och studierådet tror detta hade kunnat användas även för att sprida UU:s
hållbarhetsarbete. Storys är ett jättebra sätt att nå många människor med kort
information. Arbeta med det som korta reklambilder eller videos.
• Andra sätt att lyfta hållbar utveckling är exempelvis temadagar. Både
interprofessionella temadagar men även för enstaka yrkesgrupper. Hur kan
farmaceuter arbeta hållbart?

•
6.
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Hållbart arbete kan även implementeras under hela utbildning. Exempelvis hur
arbetar vi hållbart på labb?

En lathund till lärare – för minskad studierelaterad ohälsa
Alva Hultén föredrar.
Ylva Bellander, en ingenjörsstudent och studentrepresentant i Akademiska senaten har som
sidoprojekt att skapa en lathund till lärare för att minska studierelaterad ohälsa.
Studierådet diskuterar lathunden och ger förslag på tillägg:
• Att lägga in punkter som man vet många lärare redan gör idag skulle kunna leda till
att de känner att det blir lättare att införa nya saker när de redan gör en del. Många
lärare gör bra saker idag och genom att kunna kryssa dessa punkter direkt får de reda
på vad vi studenter även tycker är bra.
• Laboration är en stor del av farmaciutbildningarna. Under MedFarm borde det finnas
punkter som rör just laborationerna.
• Tydliga riktlinjer kring hur en labbrapport, ett PM eller en riskbedömning ska se ut
tror studierådet skulle minska arbetsbördan och sedan kunna minska stress. Idag ska
man inte bara skriva exempelvis en labbrapport, med all fakta som det innebär, utan
även ta reda på vilken layout just denna handledare vill ha. Allt som en institution
hade kunnat göra likadant eller ha samma riktlinjer för hade varit optimalt.

7.

Hur ska ”genomgången kurs” definieras?
Alva Hultén föredrar.
GRUFF ska diskutera definitionen av genomgången kurs med avseende på behörighetskrav.
Att göra definitionen bredare, till att exempelvis kräva att man har lämnat in uppgifter eller
deltagit på moment utan krav på godkänt har diskuterats. I dagsläget är definitionen att delta
på kursupprop.
Studierådet diskuterar:
• Studierådet anser generellt att detta inte är ett stort problem.
• Tydlighet är viktigast, vad som anses göra en student behörig till terminer eller
kursen ska vara glasklart. Det måste uttryckas på ett sätt så att det inte finns
möjlighet att kringgå systemet och exempelvis hoppa från termin 5 till termin 7 utan
att genomfört termin 6.
• Antingen ska det inte finnas krav på genomförande eller så ska det vara exakta krav.
• Att studenter ska ha krav på sig att försöka klara de obligatoriska momenten, till
exempel närvaro och att lämna in uppgifter vid obligatoriska moment kräver god
möjlighet till komplettering innan behörighetskrav. Detta hade kunnat höja kvalité
men samtidigt leda till ökad stress.
• Att studenter inte ska ha krav på sig för att anses ha genomgått en kurs. Studierådet
lyfter att studenterna inte behöver mer studierelaterad stress.
• Alla kan bli sjuka och missa ett moment och då ska inte närvaro vara ett krav.
• Studierådet anser detta vara en väldigt komplex fråga där problemet kan ses från
flera olika synvinklar.
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8.

Masterprogram receptarie till apotekare
Alva Hultén föredrar.
Ett masterprogram för att receptarier ska kunna läsa vidare till apotekare diskuteras för
tillfället på fakulteten, ett alternativ som lyfts fram är att receptarier skulle kunna börja
Apotekarprogrammets termin 7. Är detta någonting studenter önskar?
Studierådet diskuterar:
• Studierådet är tveksamma till att ett intag till termin sju skulle vara den bästa
lösningen men tycker att Uppsala universitet ska erbjuda en vidareutbildning för
receptarier.
• Det är idag olika antagningskrav till receptarie och apotekarprogrammet. Fysik 2
krävs vid intag till apotekarprogrammet men inte till receptarieprogrammet.
Studierådet undrar hur detta skulle kunna likställas.
• En oro som lyfts är den slutgiltiga kompetensen. Under utbildningens gång har lärare
upprepande gånger nämnt att apotekare går djupare in i olika ämnen än vad
receptarierna gör. Hur ska då en viss kompetens garanteras vid examen från
apotekarprogrammet ifall de första tre åren inte motsvarar samma kunskap?
• Studierådet föreslår att en fristående masterutbildning ska sättas ihop för de som är
intresserade av att vidareutbilda sig. Intag och hur detta ska läggas upp måste ses
över väl för att garantera att en likvärdig kompentens som ett femårigt
apotekarprogram ger erhålls.

9.

Farmacevtiska Studentkårens synpunkter på omprovsbegränsning och
tentamensperioder vid Farmaceutiska fakulteten
Alva Hultén föredrar.
En skrivelse skapades och skickades in till GRUFF efter diskussion och omröstning på
studierådet 2018-12-06. Redovisas för information.
Studierådet beslutar att lägga Farmacevtiska Studentkårens synpunkter på
omprovsbegränsning och tentamensperioder vid Farmaceutiska fakulteten till handlingarna.

10.

Övriga punkter
a) Studenternas punkt
Alva Hultén föredrar.
Studierådspresidiet vill återinföra Studenternas punkt. Studenternas punkt innebär att
studierådets deltagare inför nästkommande möte får välja ett ämne att diskutera på
studierådet. Studierådspresidiet förbereder ämnet. Studierådet frågas om de är intresserade
av att återinföra Studenternas punkt samt vad studierådet vill lyfta på Studenternas punkt på
nästkommande studieråd den 25 mars.
Studierådet lyfter…
• Att Studenternas punkt verkar vara en bra idé men det är svårt att komma på idéer
direkt på sittande möte.
• Studierådspresidiet föreslår ”alternativa examineringsformer”.

•
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Studierådet godkänner att alternativa examineringsformer ska diskuteras under
studierådet den 25 mars. Då ska även nya förslag för Studenternas punkt diskuteras.

11.

Ordet fritt

12.

Nästa möte
Äger rum den 25 mars på Pharmen.

13.

Mötets avslutande
Alva Hultén avslutar mötet klockan 18:53.

Vid protokollet

_______________________
Johanna Björling
Mötessekreterare

Justeras av

_______________________
Alva Hultén,
Studierådets ordförande

___________________________
Minna Zakrisson
Justeringsperson

