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1.

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

2.

Formalia, bilaga 0
a)
Val av justeringsperson
Till justeringsperson väljs Elina Rosenborg.

3.

b)

Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Isabel Carlsson.

c)

Godkännande av kallelseförfarande
Mötet godkänner kallelseförfarandet.

d)

Godkännande av dagordning
Mötet fastställer dagordningen med ändringen att punkt 6 Gäst: Shima Momeni blir ny
punkt 4.

e)

Godkännande av föregående protokoll
Mötet godkänner föregående protokoll med redaktionella ändringar

Meddelanden
Från studierådspresidiet
Alva Hultén meddelar:
• GRUFF har antagit nya riktlinjer för närvaro vid kursregistrering som gäller från och
med HT19. Dessa innebär att man måste vara behörig vid kursstart, samt att man vid
frånvaro på grund av sjukdom har tre dagar på sig att kontakta kursansvarig (om inget
obligatoriskt sker innan dess). Nytt är också att närvaro vid kursregistrering ska tas
med ID-kort, detta för att förhindra urkundsförfalskning. Påminn gärna era
kurskamrater att ta med sig legitimation.

•
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En studentrepresentant till bedömargruppen för antagning av excellenta lärare sökes!
Excellent lärare är en titel lärare kan få, om man nått en hög nivå av pedagogisk
skicklighet. Bedömargruppen har som uppgift att ta emot och hantera ansökan samt
bereda kandidater. Är du intresserad av att vara med i denna grupp kontakta Alva på
vicut@farmis.uu.se.

•

GRUFFs tidigare planer på att revidera Masterprogrammet i läkemedelsanvändning
till ett Magisterprogram i läkemedelsanvändning är inte längre aktuellt. Programmet
kommer att kvarstå som ett masterprogram tills vidare.

•

GRUFF har gjort en översyn av övergångsplanen mellan det nya och det gamla
apotekarprogrammet. Det ser ut att vara relativt enkelt att gå över mellan programmen
om man har hela färdiga kurser, de som har delar av kurser avklarade har det desto
mer krångligt. Fakulteten undersöker just nu hur man ska komma till bukt med
problemet och kommer eventuellt behöva instifta en ny kurs för att man ska få
möjlighet att tillgodoräkna sig smidigt. Nu börjar folk gå över och i
verksamhetsplanen 2019 proppade styrelsen att särskilt bevaka övergången och
rättigheter vid denna. Vid problem kan man kontakta Alva på vicut@farmis.uu.se.

•

En åtgärdsplan/slutrapport mot stress (efter de stressenkäter som utförts samt
workshop som hållits) har skapats av GRUFF med syfte att återkoppla till studenter
hur fakulteten jobbar med frågan. GRUFF har även prioriterat hur stor sannolikhet det
är att de olika åtgärderna sänker individens stress. Åtgärdsplanen kommer att
publiceras under våren och även lyftas på framtida studieråd där studenter kommer att
få möjlighet till input. Alva sitter med i arbetsgruppen som tar fram åtgärdsplanen.

Lea Axelsson meddelar:
• Nomineringstiden till Pedagogiska Priset har gått ut och nu ska sammanställningen
med arbetet börja för att sedan presenteras senare i vår.
•

26 mars kommer det att hållas en Studenthälsodag, med studenters hälsa i fokus. Ingen
föranmälan krävs och mellan 10 och 16 kan man exempelvis lyssna på föredrag eller
få tips som underlättar studietiden. Hela programmet finns på Uppsala Universitets
hemsida.

•

Friskis & Svettis kommer att flytta in i Stallet i augusti.

Från representanter i institutionsstyrelser:
Linnea Gustavsson, Institutionen för Läkemedelskemi, meddelar:
• Institutionen ska utlysa två universitetsadjunktstjänster, en i analytisk kemi och en i
organisk kemi. En rekryteringsprocess ska även initieras för en lektorstjänst i organisk
kemi.
•

Lika villkors gruppen på institutionen kommer 7e och 9e maj hålla i
halvdagsseminarium i humanistiska teatern med temat mångfald på programmen vid
institutionen. Studenter är välkomna att delta och mer information om hur man kan
anmäla sig kommer senare.
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Från SNAPS
Isabel Carlsson, EPSA LS, meddelar:
• Inför General Assembly i Sofia i april under EPSAs Annual Congress, kommer
Österrikes organisation för farmacistudenter, AFÖP, tillsammans med SNAPS att
lägga fram en proposition angående reglementesändring. Under senaste Annual
Congress lades en proposition kring användning av könsneutrala ord i EPSAs
reglemente fram, men röstades då ner, och denna ska alltså lyftas i år igen. För den
som vill delta i kongressen finns än chans att anmäla sig, fram t.o.m. 31/3.
•

För den som är intresserad av Regulatory Affairs har TOPRA (The Organisation for
Professionals in Regulatory Affairs) 21/5 en mässa inom just detta ämne i Hatfield i
England. Som student kan man delta i detta gratis om man anmäler sig innan 1 april
och anmälan går att göra via TOPRAs hemsida, www.topra.org. Här finns alltså
chansen att få prata med professionella inom branschen och därigenom få reda på
karriärsmöjligheter samt såklart knyta värdefulla kontakter.

Kristin Augustsson, Ledamot i SNAPS, meddelar genom Isabel Carlsson:
• Ledamot, Kristin Augustsson, samt ordförande, Mathilda Kahlqvist, från SNAPS har
varit i Kalmar för att delta i Nationella Rådet. Mer information om vad som
diskuterades under dessa dagar kommer.
•

SNAPS fullmäktige äger rum 16/4, då väljs nya personer till styrelsen in. De nya
posterna som väljs in är EPSA LS, ledamot samt sekreterare. Om man är intresserad
av att veta mer om dessa kan man höra av sig till oss på vår Facebook-sida.

Övriga meddelanden
Märta Lindquist, FaS ordförande, meddelar:
• Den 15-16 april anordnar Uppsala U4-konferens, en konferens för studenter inom det
europeiska U4-nätverket som består av Uppsala, Göttingen, Gent, Groningen, och
Tartu. Under konferensen ges bland annat en introduktion till nätverket och dess
arbete, en programpunkt om mental hälsa och workshops om EUN-ansökan. Det är
möjligt att få bli en del av den svenska delegationen, har du intresse så kontakta Märta
på ordf@farmis.uu.se.
•

Den 6 maj anordnar Kårsamverkan sitt årliga Valmöte där flertalet centrala uppdrag
som studentrepresentant tillsätts. Deadline för att kandidera är 25 april, på
www.karsamverkan.se finns tillgängliga uppdrag och möjlighet att ansöka. Kom ihåg
att centrala uppdrag ger utbytespoäng via Internationella Kansliet!

4. Gäst: Shima Momeni
Alva Hultén föredrar.
Shima är koordinator för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för farmaceuter
utbildade utanför EU/EES vid Uppsala universitet. Shima berättar om sitt arbete idag knutit till
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sin studietid och tidigare engagemang i FaS.
5.

Påbyggnadsprogram receptarie till apotekare
Alva Hultén föredrar.
Fakulteten har beslutat att inrätta ett påbyggnadsprogram för receptarier med möjligheten att
få apotekarexamen. Tanken är att termin 1 ska vara en kompletteringstermin för att
förbereda inför kommande studier, termin 2 ska vara A7, termin 3 A9 och termin 4 A10.
Ingen studie- eller utbildningsplan är ännu skapad. Information om beslutet presenteras samt
en diskussion om hur FaS ställer sig till urvalet till programmet hålls.
Studierådet diskuterar:
• Påbyggnadsprogrammet är baserat på utbildningen av receptarier vid UU, vilket
innebär att en rimlig progression till apotekarprogrammet kan säkerställas. Däremot
vid intag från andra lärosäten skulle en detaljstyrning behövas göras från fall till fall.
Därför bör man titta på skillnaden mellan receptarie/apotekarutbildningen även hos
andra lärosäten.
• Förespråkar kunskapsprov, då det anses som den mest rättvisa bedömningen mellan
lärosätena. Detta prov bör eventuellt vara målbaserat, för att man inte ska kunna
strunta i en del av utbildningen.
• Ifall högskolepoäng används till urvalsprocessen bör dessa vara relaterade till
utbildningen.
• Gymnasiebetyg och högskoleprovet kan vara ett alternativ, då det används som urval
till många andra utbildningar. Dock inte betyg från utbildningen, då lärosätena i detta
fall skulle behöva använda sig av samma och likvärdiga betygssystem.
• Studenter från UU bör ej ha företräde.

6.

Riktlinjer för laborationskurser och grupparbeten vid Farmaceutiska fakulteten
Alva Hultén föredrar.
Fakulteten ska revidera riktlinjer för grupparbeten och laborationskurser vid fakulteten. Vad
tycker du ska förändras?
Studierådet diskuterar:
• Riktlinjerna anses vara bra, men i nuläget följs de inte. Närvaro och aktivt deltagande
i grupp kontrolleras inte och antal inlämningstillfällen följs inte.
• Labbhandledare bör vara uppmärksam på om det praktiska arbetet ej fungerar, och i
så fall bör student som ej deltar/arbetar säkert ta konsekvenserna. Förslag att man
kan dela ut en ”varning”.
• Förslag att det ska vara individuell examination för varje labbrapport genom att varje
enskild student ansvarar för en egen del av rapporten, även om den lämnas in i
grupp. Motargument till detta är att samarbetet kan förfalla, men i flera fall fungerar
inte samarbetet ändå och med detta förslag kan det undvikas att en student står för
hela arbetet med rapporten och ändå blir alla godkända. Och i de fall där samarbetet
fungerar kan arbete ske tillsammans trots individuell del. Förslaget syftar till att
utjämna arbetsbördan i en grupp.
• Förslag på tillägg till riktlinjerna är att det borde finnas riktlinjer för hur rapporter
ska rättas, så att en likvärdig bedömning görs oavsett labbhandledare. Även riktlinjer

•

•
•
•
•
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för vad som ska förberedas inför laborationsstart och bedömning vid muntliga
examinationer, så att detta ej varierar från grupp till grupp.
Delen om samarbete är viktig, men i dagsläget om man kontaktar kursansvarig ges
inte tillfredsställande hjälp. Studenterna upplever att de ofta inte blir tagna på allvar
vid kontakt med kursansvarig vid dåligt fungerande samarbete. Kursansvarig borde
rimligen ta ansvar och prata med gruppen och den person som inte bidrar. Om
samarbetet efter diskussion fortfarande inte fungerar bör det vara den person som ej
bidrar som får ta konsekvenserna genom att laborera ensam. I fallet med en grupp
där ingen bidrar förutom en person, bör bedömning göras från fall till fall om denna
person ska få byta grupp eller laborera ensam. Personen bör ej behöva vara kvar i
gruppen.
Riktlinjerna bör finnas på engelska, då många labbhandledare är engelsktalande.
Göra studenter medvetna om att dokumentet för riktlinjer finns.
För det reviderade apotekarprogrammet finns kontrakt som ska fyllas i av varje
student gällande arbete i grupp, upplevelsen är att detta har fungerat dåligt då ingen
följer det.
Under avsnittet om grupparbete bör antal inlämningstillfällen inkluderas, vilket bör
vara 3 stycken som för laborationsrapporter.

7. Studenternas punkt: Examinationsformer
Alva Hultén föredrar.
På denna punkt får deltagarna på studierådet bestämma tema till nästkommande möte. Dagens
tema är examinationsformer och alternativ till skriftlig tentamen, t.ex. hemtentamen eller
muntliga tentamen. Vilka former av examination vill vi ha och på vilka kurser?
Studierådet diskuterar:
• Förespråkar att undvika en stor tentamen som täcker hela kursens innehåll i slutet av
en kurs. Bör istället dela upp tentamen utifrån olika block/mål och i slutet ha en mindre
sammanfattande examination av kursen för att knyta ihop de olika målen. Anser ej att
det är pedagogiskt fördelaktigt att examinera allt innehåll i slutet av en kurs.
• Förespråkar en större spridning av examinationsformer, dock viktigt att hitta en balans
mellan dessa.
• Förespråkar hemtentor på vissa kurser, exempelvis farmakoterapin och
farmakognosins uppsatsdel som är mer inriktade på förståelse snarare än ren
inlärning. Samt de tentor där kursbok får tas med.
• Mer individuell examination, både skriftligt och muntligt. Problemet med muntliga
examinationer är att olika examinatorer ofta inte gör likvärdiga bedömningar samt att
strävan att examinationer ska vara anonyma inte tas hänsyn till. Dock är det likväl en
viktig erfarenhet inför arbetslivet och bör därför inkorporeras mer än i dagsläget.
• I det reviderade apotekarprogrammet har en satsning gjorts för att förbereda studenter
på att skriva projektarbete, dock anses detta inte vara tillräckligt och det förespråkas
fler individuella PM.
• I de fall där man väljer att dela upp examinationen, är det viktigt att dubbelexamination
ej sker.
• Förespråkar att införa en kurs som enbart handlar om laboration, för att säkerställa alla
studenters praktiska laborationsförmåga.
• Tema inför nästa studieråd under Studenternas punkt bestäms till laborationer.
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8.

Styr- och resursutredningen
Märta Lindquist informerar.
Styr- och resursutredningen, även kallad STRUT:en, är en utredning som ser över
finansiering av forskning och utbildning och hur styrningen av dessa sker från regeringshåll.
Bland annat finns förslag om en ny högskoleproposition rörande utbildning var fjärde år,
lärosätesspecifika överenskommelser, samlat anslag för forskning och utbildning, och att
förändra finansieringen av utbildningen från basering på heltidsprestationer, vilket kan få
förödande konsekvenser för studenter. Kårens ordförande presenterar delar av utredningen
som FaS ska inkomma med remissvar till under våren.

9.

Studierådets priser
Alva Hultén föredrar.
Diskussion om eventuella kandidater i smågrupper. Studenterna ombeds nominera
kandidater till Studierådets priser, vinnare av priserna kommer att beslutas på
nästkommande studieråd.

10.

Övriga punkter

11.

Ordet fritt

12.

Nästa möte
Äger rum den 15 april på BMC.

13.

Mötets avslutande
Alva Hultén avslutar mötet klockan 19.14

Vid protokollet

_______________________
Isabel Carlsson
Mötessekreterare

Justeras av

_______________________

___________________________
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Alva Hultén
Studierådets ordförande

Elina Rosenborg
Justeringsperson

