MINNESANTECKNINGAR
Möte med programrådet, freds- och utvecklingsstudier 6 maj 2013
Närvarande: Anna, Anton, Eva, Helena, Linnea & Sofie
Protokollförare: Helena
1. Rapportering från UPaD
- UPAD har firat 1-års jubileum.
- Intervjuserien har påbörjats under våren och har varit välbesökt och populär.
- Praktikmässa planeras till hösten (september).
- Lokalfrågan (för studier kvällstid och helger) diskuteras med studentkåren.
- UPaD och Pax et Bellum har nu en egen lokal vid Gamla Torget 3 (sal 8).
- Mailinglista för programstudenter via studentportalen vore önskvärt. I nuläget
har inte portalen den funktionen. Även programsamordnarna tycker att en
sådan funktion vore önskvärd. Eva & Helena vid PCR har komplett
mailinglista till programstudenterna.
2. Genomgång av protokoll från 28 januari
Frågan om tillgång till campus (Engelska parken eller Ekonomikum) för att kunna
studera på kvällstid är fortfarande under utredning av prefekt Magnus Öberg.
UPaD har nu plats på anslagstavla utanför Brusewitzsalen och en länk från PCRs
hemsida.
En del studenter är besvikna över att de inte kan åka på MFS i FoK under
sommaren, men tyvärr går det inte i nuläget då institutionen anser att de bör ha
metodkursen avklarad före utresan och C-kursen går under hösten.
Statskunkapen har numera utlysning av MFS-stipendier under både vår- och
höstterminen.
3. Lärarmöte, utbytesstudier & programutvärderingar
Den 22 april var samtliga lärare som ansvarar för delkurser på de två obligatoriska
A-kurserna, fred- och konflikt och utvecklingsstudier, kallade till ett möte för att
diskutera kursinnehåll, progression och för att undvika ev. upprepningar och
diskutera synpunkter inkomna från programstudenternas två första år. Två
huvudlärare/momentansvariga från utvecklingsstudier och en från fred- och
konflikt var med på mötet, programkoordinator och programmets pedagogiska
kontaktperson vid utvecklingsstudier. Den enda kurs som tidigare kritiserats och
som upplevdes överlappande av studenter från programmets första år,
Development and Armed Conflict, diskuterades. Kursansvarig presenterade
upplägget samt hur ändringar gjorts för att anpassa kursen bättre till
programstudenter. Mötet enades om att en del av studenternas kritik bottnade i att
kurserna inte presenterats tillräckligt tydligt och det beslutades därför att utvidga
presentationen av de båda A-kursernas delkurser i samband med
introduktionsdagen för nästa kull programstudenter.
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Gruppen, ledd av programkoordinator, som undersökt relevanta/intressanta
universitet för avtal om utbytesstudier för programstudenterna har lagt fram ett
förslag på 4 universitet till styrelsen: University of Essex, UK; Queens University,
Belfast; Universitet Utrecht, Holland; and Kroc Institute, Notre Dame. Ytterligare
fem universitet har bedömts som intressanta att gå vidare med i ett senare skede:
Kings College London, UK; University of Maryland, US; Yale University, US;
Pontifica Universidad Javeriana, Colombia och University of Cape Town, SA.
Ärendet ligger nu hos styrelsen som på styrelsemötet 27 maj ska besluta om
förslaget ska antas. Studierektor ska presentera hur uppstarten av arbetet med
utbytesstudier ska finansieras. När väl arbetet är igång kommer ruljangsen att ingå
i en ordinarie tjänst.
Programkoordinatorerna för kandidat- och masterprogrammet har arbetat fram ett
förslag till standardiserade webbaserade programutvärderingar som i
kandidatprogrammets fall kommer att distribueras efter år ett och tre för att
jämföra programmets utveckling över tid och kvalitetsmässigt utveckla det.
Enkäterna kommer även att kompletteras med muntliga utvärderinsessioner.
Helena kallar under våren programstudenter år ett den 29 maj och
programstudenter år 2 den 3 juni till en muntlig utvärderinsession.
4. Introduktionsveckan 2013
UPaD är igång med planeringen av insparken för de nya studenterna hösten 2013
är igång. Helena har bokat lokal och börjat planera dag ett av
introduktionsveckan. Helena koordinerar 20-min passet då lärare på A kursen i
FoK kommer och presenterar sina ämnen, Anna koordinerar 20-min passet med
lärarna för utvecklingsstudier.
Mikael Norrby är kontaktad för guidad tur 27 augusti.
Vi kom överens om att skippa biblioteksvisningen. Det är redan så många
tillfällen att se DH-biblioteket att det räcker som det är.
Peter Wallensten kommer att hålla sin föreläsning och kopplingen mellan de två
huvudämnena när han är i Uppsala under vecka två (kursstartsveckan för FoK A).
5. Övriga frågor
Studenterna önskar ha en diplomeringsceremoni efter avslutad examen.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har en sådan i november men studenterna vill
ha något i samband med att studierna avslutas på våren.
UPaD efterfrågar att vanligt förekommande frågor kring programmet skickas till
UPaD som håller på att lägga upp en FAQ sektion i anslutning till deras hemsida.
6. Nästa möte
5 september 2013 kl. 15.15-17.00 i DH-rummet.

