MINNESANTECKNINGAR
Möte med programrådet, freds- och utvecklingsstudier 28 januari 2013
Närvarande: Anna, Anton, Eva, Helena, Linnea & Peter
Protokollförare: Helena
1. Presentation av nya medlemmar
Mötet började med en presentation av deltagarna. Anna välkomnades som ny
medlem till programrådet.
2. Rapportering från UPaD
UPaD meddelade att de haft sitt årsmöte. Anton är fortsatt utbildningsansvarig
och Linnea är vice ordförande. UPaD har beslutat att starta en seminarieserie samt
att lägga upp en ”frågor och svar sektion” på sin hemsida.
3. Genomgång av protokoll från 12 november
Studenterna har informerats om att Anna är deras kontaktperson vid
utvecklingsstudier och studierektor Tomas är ämnesansvarig, som de ska vända
sig till för frågor kring kursupplägg etc.
Helena informerade att hon tillsammans med Liana, koordinator för
masterprogrammet, arbetar med att utforma standardiserade programutvärderingar
som ska användas efter år ett, två och tre för att jämföra programmets utveckling
över tid och kvalitetsmässigt utveckla programmen.
Peter påpekade att han inte fått kursmodulguiden som utlovats vid förra mötet.
Helena kollar upp och skickar om.
Helena kallar samtliga lärare som är ansvariga för en delkurs i fred- och konflikt
A och utvecklingsstudier A till ett lärarmöte i slutet av mars/början av april för att
diskutera kursinnehåll, progression och för att undvika ev. upprepningar. Till det
mötet sammanställer studenterna underlag av synpunkter kring de båda kurserna.
Studenterna tog upp frågan om önskemål på tillgång till något campus (Engelska
parken eller Ekonomikum) för att kunna studera på kvällstid. Frågan undersöks nu
av prefekt Magnus.
4. Uppdatering utbytesstudier & MFS
Helena uppdaterade om arbetet i gruppen som ser över möjligheten till avtal om
utbytesstudier. Gruppen hade sitt senaste möte i januari och har haft möten med
internationella kansliet och Stig Brewitz. I och med att Erasmusavtalen kommer
att ändras från 2014 till ”Erasmus for all” och bostadsfrågan inför hösten 2013 är
problematisk har rådet varit att vänta med att starta avtal tills 2014. Avtal med
utomeuropeiska universitet kan ta längre tid då kravet ofta är att avtalen ska vara
universitetsövergripande (och inte mellan två institutioner). För närvarande
undersöks följande universitet för ett framtida utbyte inom FoK: University of
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Essex, UK; University of Kings College, UK; Universitet Utrecht, Holland;
University of Maryland, US; Kroc Institute, Notre Dame; University of Cape
Town, SA; Pontifica Universidad Javeriana, Colombia och Yale University, US.
Peter & Anna nämnde Tubingen, Konstanz & Freie Universität som intressanta
alternativ inom vårt ämne samt Hitotsubashi University i Tokyo som är
intresserade av utbyte inom IR.
Anton & Linnea påpekade att studenterna är mest intresserade av utbyten utanför
Europa. Inom Europa är engelsktalande (och ev. spansktalande) universitet
intressantast samt att åka till större städer. Tyskland (Berlin undantaget), Norge &
Danmark t.ex. lockar inte.
Studenter inom programmet som vill åka på utbyte hösten 2013 rekommenderas
söka via internationella kansliet och statsvetenskapliga institutionens utbyten.
Angående MFS har FoK beslutat att masterstudenter år ett och studenter
registrerade vid institutionens B-kurs kan ansöka om MFS. Före utresa måste
kandidatstudenterna vara registrerade på C-kursen och ha slutfört 67,5p i FoK
(varav 7,5p metod C). Samtliga behöriga har inbjudits till informationsmöte om
MFS den 30 januari.
Statskunkapen kommer troligtvis att flytta utlysningen av MFS-stipendier till
vårterminen.
5. Övriga frågor
UPaD tog upp frågan om att ha en länk från institutionens hemsida. Helena
meddelade att det redan är på gång i den nya hemsidan som är på väg att lanseras.
UPaD uttryckte önskemål om plats på anslagstavla utanför Brusewitzsalen. Det
skulle gå bra att ordna enligt Anna.
Studenterna önskar tentativa scheman så snart som möjligt så att de kan planera
sin tid, åtminstone terminens start- och slutdatum och gärna datum för tentamen
och inlämningsuppgifter.
Frågan om möjligheten till andra stipendier än MFS (via institutionerna) lyftes.
Rekommenderades att studenterna lyfter frågan vid mötet som studierektor Jan
kallat studenterna till för att diskutera förslag kring vad man kan göra med medel
som tilldelats av högskoleverket för god kvalitet i utbildningen.
Informerades om ett nystartat alumninätverk vid FoK som kan användas bl.a. till
praktikdatabasen.
6. Nästa möte
6 maj 2013 kl. 15.15-17.00 i DH-rummet.

