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§1 Mötet öppnas.
Mötet förklaras öppnat 14.22.
§2 Val av sekreterare
Agnes Torstensson väljs till mötessekreterare.
§3 Allmän information från utbildningsansvarig
Ordförande Mikaela Hansson informerar lite om vad utbildningsutskottet gör, och vilka vakanta poster
som finns att engagera sig i. Studiebevakare Fabian Klein informerar om vad hans uppdrag som
studiebevakare innebär, och vad han kan göra för oss studenter. Ebba Holmström informerar om vad
det innebär att vara studentrepresentant i en institutionsstyrelse. Ordförande informerar om vad Career
day innebär, och vad man som aktiv i Career day förväntas göra. Ebba Olsson uttrycker intresse för
suppleantsposten vid institutionen vid statsvetenskapliga institutionen, Cajsa Hemström uttrycker
intresse för posten som studerande skyddsombud, och kommer att röstas in i sina poster under nästa
samsek-möte, förutsatt att ansökan har skickats in till studiebevakare. Nina Kaufmann och David
Edberg Landeström uttrycker intresse för Career Day. Ordförande noterar detta för framtiden, och
intressenterna kommer kontaktas via mail.
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§4 Mentorsverksamheten
En av mentorerna informerar om första mentorsmötet, där en bild av vad mentorskapet är och hur det
fungerar gavs. Det var låg uppslutning under första mötet, men förhoppningsvis kommer fler att
komma då studierna dragit igång på riktigt och första tentan närmar sig.
§5 Nytt från Statsvetenskapliga institutionen
Studentrepresentanten vid statsvetenskapliga institutionen, som fortfarande saknar en studierektor,
informerar om senaste styrelsemötet, där många examinatorer röstades igenom. Ny prefekt vid
institutionen är Christina Bergqvist.
§6 Nytt från Institutionen för Freds- och Konfliktforskning
Studentrepresentanten icke närvarande vid senaste mötet. Studiebevakare informerar dock att många
av de åtagandena från institutionen för freds- och konfliktforskning gör just nu gäller främst mastern,
och att kandidatprogrammet därför kommit lite i skymundan. Det är vidare svårt att hitta lärare till
kandidatkurserna.
§7 Nytt från Programrådet
Vice utbildningsansvarig och programrådsrepresentant för år 2 informerar om vad som diskuterades
under senaste programrådsmötet, där synpunkter angående litteraturlista i första delkursen i
Utveckling B, potentiell föreläsning i studieteknik för förstaårsstudenterna, tydligare instruktioner
angående läsning och vad studenter förväntas kunna av materialet i första delkursen i Freds A, samt att
ett informationsmöte för förstaårsstudenterna angående val och utbyten kommer att ske 10/10, togs
upp. Det försäkrades även att information angående utbyten kommer att ske smidigare och i
samförståelse med Statsen för att undvika förra årets kaotiska ansökningsprocess. Institutionernas syn
på studenters psykosociala hälsa diskuterades återigen, och ett möte är inplanerat med
utbildningsansvarig, vice utbildningsansvarig, studierektor Karen Brouneus, Helena Grusell och Elin
Bjarnegård för att diskutera svar från UPaDs enkät angående studenters psykosociala hälsa, samt hur
vi tillsammans kan förbättra situationen. Under mötet så nämndes det även att det vore intressant för
studenterna att få ta del av forskningen som pågår vid institutionerna, och att det därför kanske skulle
vara givande med ett Peace and Development event, eller liknande, just för detta syfte. Intresse för
detta uttrycks.
§8 Nytt från Samsek
Vice utbildningsansvarig och studiebevakare informerar om bytet från Uppdok till Ladok som sker i
månadsskiftet och innebär begränsad åtkomst för studenter gällande registreringar, intyg och ansökan
om examen.
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§9 Ärenden till övriga samarbetsorgan
Vice utbildningsansvarig för vidare intresset för en föreläsning/workshop i studieteknik till Helena
Grusell.
§10 Övrigt
Diskussioner angående vad som ger pluspoäng hos internationella kansliet i ansökan om utbyte. Både
studentrepresentatantsposter, såväl som styrelseposter är meriterande, och ses även som ett plus i
sökandet om master.
§11 Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat 15.22.
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