UPaD – Utbildningsutskottet
Protokoll för utskottsmöte, 09-10-2017, kl 16.15
Plats: Sal 2304, Gamla Torget 6

Närvarande: Ebba, Mia-Lie, Magnus, Stina, Nelly, Isabelle, Christian
Ordförande: Ebba Holmström
Sekreterare: Mia-Lie Nylund

§1 Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat kl. 16.19

§2 Val av sekreterare
Mia-Lie Nylund väljs som sekreterare

§3 Presentation av utbildningsutskottet och studentrepresentanterna
Ebba förklarar hur UPaD fungerar och hänger ihop med institutionerna, Samhällsvetenskapliga
sektionen, Uppsala Studentkår, institutionsstyrelserna och programrådet. Samt vilka
studentrepresentanter som sitter på de olika posterna.

§4 Mentorsverksamheten
•

Ebba berättar om vad mentorsverksamheten gör. Nelly, som är med i en grupp berättar om
vad hon tycker om verksamheten: det funkar bra och är roligt.

§5 Nytt från Statsvetenskapliga institutionen
•

Mediadag för anställda på institutionen

•

Nästa möte: ska prata om studenters psykosociala hälsa och hur institutionen kan arbeta för
att förebygga stress och press.

§6 Nytt från Institutionen för Freds- och Konfliktforskning
•

Ombyggnad av Fredsen: kommer att pågå i ca ett år.

•

Förslag om studenters datainsamling. Etikprövning ska göras av studenternas idéer.

§7 Nytt från Programrådet
•

Utvärdering av programmet. Dålig svarsfrekvens på programutvärderingarna i maj. För att
fler ska svara skulle de kunna göras kortare och studenterna måste få veta att de gör skillnad.

§8 Nytt från Samsek
•

Ingen uppdatering

§9 Information från utbildningsansvarig
•

Career Day: Vi behöver tillsätta två personer som ska vara med och arrangera Career Day.
Vi har en intresserad, behöver en person till.

•

Studentrepresentanterna är oerhört viktiga för att vi studenter ska kunna påverka vår
utbildning.

§10 Feedback
•

Studieuppehåll. Har varit mycket förvirring kring detta. Många förstaårsstudenter har blivit
jättebesvikna, flera har till och med velat hoppa av programmet.
Ebba har kontaktat ordförande för Samsek, studiebevakare, programsamordnare och flera
olika studievägledare för att försöka reda ut frågan. I Universitets- och högskolerådets
författningssamling står det skrivet att studieuppehåll måste ges för militärtjänstgöring,
sjukskrivning, vård av barn, studentfackliga uppdrag etc. Detta har gällt i flera år, men
institutioner har även kunnat ge studieuppehåll av andra skäl. Det gick för ett tag sen ut en
påminnelse om vad som är bestämt i författningssamlingen, i och med detta har förmodligen
ett missförstånd uppstått om att reglerna har ändrats. Ebba ska undersöka vidare angående
institutionens vidare bestämmelser i frågan.

•

Utbytesstudier. De nya studenterna har knappt fått någon information kring utbytesstudier
och vilka alternativ som finns för framtiden. Detta har bidragit till förvirring och oro.
Internationella kansliets ansökningstid för utbyte ligger väldigt tidigt, vilket gör det svårt för
studenter att söka utbyte innan en har valt huruvida man vill välja Fred eller Utveckling som
inriktning. Ebba ska forska vidare i hur det går att ge bättre information till de nya
studenterna.

•

Dålig attityd från Fredsen angående utvecklingsstudier. Många känner att freds prioriteras
och värderas högre än utvecklingsstudier. Även från Statsen prioriteras utveckling lägre än
statskunskap.

§11 Övrigt
•

Bra första möte!

•

Nästa möte kommer hållas om ca en månad. Datum/tid kommer bestämmas senare.

§12 Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat kl. 17.27

