UPaD – Utbildningsutskottet
Protokoll för utskottsmöte, 23-11-2017, kl 14.15
Plats: Sal 6227, Gamla Torget 6
Närvarande: Ebba, Mia-Lie, Magnus, Gustav, Herman, Johanna, Isabelle, Stina, Nelly, Emelie,
Mikaela, Ian, Philippa
Ordförande samt sekreterare: Ebba Holmström

§1 Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat kl 14.19
§2 Val av sekreterare
Ebba Holmström
§3 Career Day
Våra två nya studentrepresentanter för Career Day (Ian och Mikaela) har varit
på det första mötet. Arbetet inför karriärdagen har påbörjats och är under
planering. Career Day kommer troligtvis hållas den 3e april.
§4 Mentorsverksamheten
Allt rullar på bra för mentorerna. Inför Scenario Analysis planerar vi att ha en
skrivarstuga där alla mentorsgrupper strålar samman för att diskutera och hjälpa
varandra på vägen.
§5 Nytt från Institutionen för Freds- och Konfliktforskning
•

Styrelsen har beslutat att nominera Erik Melander till prefekt

•

Etikprövning ska göras av uppsatser på både master-och kandidatnivå

§6 Nytt från Statsvetenskapliga institutionen
•

Under det senaste mötet hade vi främst en väldigt lång diskussion kring
IT-frågor.

•

Etikprövning även på statsen?

§7 Feedback från utskottet inför nästa Programrådsmöte
•

Deadlines på morgonen bidrar till dålig sömn och psykisk ohälsa. Man
kan styra den mänskliga faktorn och sätta deadlines exempelvis kl 12 på
natten, istället för kl 9 på morgonen (eftersom detta bidrar till att
studenter sitter uppe länge på natten).

•

Skillnad på seminarieledare och dålig kommunikation mellan lärare på
kursen. Genomgående problem i alla kurser på både statsen och fredsen.
Under Peace and security gavs olika svar på citat, referenser osv.
Koloniala arvet - seminarielärare hade noll koll. Även under
(en)gendering-kursen i våras.

•

Även olika krav från seminarieledarna, olika förväntningar vid tex
rättning av PM osv.

•

Konkret lösning för kursadministrering: träffas 15 minuter innan och
prata ihop sig. Alla lärare närvarar på introföreläsningen osv.

•

Studietekniksföreläsning kommer hållas av Samsek i vår.

§8 Nytt från Samsek
•

Hålla en utvärdering av föreningsstyrelsen i slutet av terminen?

•

Vilka vill sitta kvar som studentrepresentanter?

§9 Nytt från SSO
Philippa har varit på utbildning och ska på första mötet på måndag.

§10 Information från utbildningsansvarig
•

Återkoppling till förra mötet: studieuppehåll

•

Återkoppling till förra mötet: utbytesstudier samt val av inriktning år 1

•

Information om: UNDP och tävling om cybersäkerhet

§11 Övrigt
•

Skrivarstuga för de som skriver C-uppsats

Mötet avslutas
•

Mötet förklaras avslutat kl 15.14

