MINNESANTECKNINGAR
Möte med programrådet, freds- och utvecklingsstudier 12 november 2012

Närvarande: Anton, Eva, Helena, Linnea, Lisa & Peter, Susanna
Protokollförare: Helena

1. Presentation av nya medlemmar
Mötet välkomnade Linnea, ny studentrepresentanter från UPaD år ett, till
programrådet. Linnea kommer att ersätta Susanna som åker på utbytesstudier i
USA nästa termin. UPaD har då en representant från år ett och en från år två i
programrådet.
Hans Blomkvist är inte längre studierektor för utvecklingsstudier och därmed inte
heller medlem i programrådet. Det är ännu inte klart vem som ska ersätta Hans.
Studierektor för statsvetenskapliga studier, Thomas Persson, och biträdande
studierektor, Anna Reuterhäll, inbjuds tills vidare till programrådet.
2. Rapportering från UPaD
UPaD rapporterade att de lämnat in en skrivelse till Statsvetenskapliga
institutionen om att mer återkoppling önskas på examination. UPaD meddelade
vidare att de kommer att ha sitt årsmöte denna vecka.
3. Utvecklingsstudier
Det har skett en del förändringar inom utvecklingsstudier, som innebär
sammanslagning med övriga statsvetenskapliga studier. A-kursen behålls
oförändrad, liksom första kursen på B-nivån. Diskussioner förs om att
uppsatsventileringen på C-nivån för utvecklingsstudier ska vara skild från övriga
statsvetenskapliga studier.
Studenterna har uttryckt en oro för vad som händer inom utvecklingsstudier och
hur det påverkar programmet. Helena kontaktar Jan och ber honom diskutera med
Thomas eller Torsten, prefekt, så återkopplar vi till studenterna så snart vi vet
mer.
4. Programutvärdering 2011
Sedan förra programrådsmötet har Helena fått sammanställningen av
programvärderingen 2011 av Hans. Baserat på den och på vad som framkom vid
den muntliga utvärderingssessionen i maj har Helena sammanställt en
programrapport. Efter mötet distribueras rapporten till kandidatstudenterna.
Relaterat till ovan diskuterade mötet att mer samordning mellan kurserna inom
programmet vore bra. Studenterna pekade på att det vore önskvärt om
Statsvetenskapliga institutionen använde sig av kursmodulguider liknande de som
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används på freds- och konfliktkunskap. Helena skickar ett exempel på en
kursmodulguide till Peter.
Önskemål om att få en ämnesansvarig för utvecklingsstudier för programstudenterna förs fram till statskunskapen.
Mötet enades om att det vore bra med ett möte under våren inför kursstart hösten
2013 med kursansvariga lärare inom båda huvudämnena för att diskutera
kursinnehåll, progression och för att undvika ev. upprepningar. Helena kallar
lärare till ett sådant möte.
5. Uppdatering utbytesstudier & praktik
Helena informerade att gruppen som ska ta fram tänkbara universitet för
utbytesstudier i freds- och konfliktkunskap har haft ett första möte och kommit
fram till två alternativ. Alternativ ett innebär att studenterna åker ut termin tre på
hösten och läser ett fördjupningsämne, skaffar sig en spetskompetens, inom fredsoch konfliktkunskap för att sedan på våren läsa freds- och konfliktkunskap B.
Alternativ två innebär att studenterna åker ut hela år två och skaffar sig behörighet
motsvarande Freds- och konfliktkunskap B för att sedan kunna återvända till
hösten termin 5 och läsa Freds- och konfliktkunskap C. Några universitet har
identifierats för båda alternativen, bland annat Pontifica Universidad Javeriana i
Colombia, där vi har kontakt med Pedro Valenzuela. Gruppen kommer att ha ett
möte snart igen och arbetar på en skrivelse till styrelsen under våren 2013.
Studenterna vill ha information om praktik. Praktiken 30p ligger på vårterminen
termin 6 efter avslutad C-uppsats. Christoffer Hägg kommer att ha ett
informationsmöte om praktik i mitten av december. Studenter från både år ett och
två bjuds in till detta möte.
Det uppmärksammades att studenter som söker MFS på hösten via statskunskapen
inte kommer att kunna göra praktik termin 6. Peter informerade att statskunskapen
har planer på att flytta ansökningen till MFS till våren och i så fall blir inte detta
ett problem.
6. Övrigt
Studenterna önskar access till något campus, förslagsvis Engelska parken men ev.
Ekonomikum, för att kunna studera på kvällstid. Vi undersöker huruvida detta är
möjligt.
7. Nästa möte
28 januari 2013 kl. 15.15 i DH-rummet.

