UPaD – Utbildningsutskottet
Protokoll för utskottsmöte, 13-12-2018, kl. 13.15.
Plats: UPaD-rummet, Gamla Torget 3
Närvarande:
Mikaela Hansson
Agnes Torstensson
Ebba Holmström
David Edberg Landeström
William Cöster (lämnade mötet 13.34)
Robin Sällström

Ordförande: Mikaela Hansson
Sekreterare: Agnes Torstensson
§1 Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat 13.23.
§2 Val av sekreterare
Agnes Torstensson väljs till mötessekreterare.
§3 Mentorsverksamheten
Mentorerna genomförde en ”shut up and write session”, där cirka 8st från Fred och Konflikt
A närvarade. Möjligheten till ännu ett liknande tillfälle är uppe på agendan. Ett
avslutningsmöte kommer att hållas i grupperna men en kortare utvärdering. Tanken är att ett
möte kommer att hållas mellan gamla och nya mentorer för att dela erfarenheter angående
mentorskap. Ett nytt projekt mellan mentorsverksamheten och institutionerna har initierats på
utbildningsansvariges och mentorernas initiativ. ”Dumma frågor” som cirkulerar på
mentorsmötena och som återkommer år efter år förs vidare till Helena Grusell (Fredsen) och
Elin Bjarnegård (Statsen (utveckling)). Mycket positiv feedback efter den första inskickade
sammanställda listan.
Planen inför våren är att det ska satsas på fler mentorer för att få ned grupperna. Med mindre
grupper blir det mindre skrämmande för nya medverkande.
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§4 Nytt från Statsvetenskapliga institutionen
Studentreprensentant

vid

statsvetenskapliga

institutionsstyrelse

informerar

om

sammanställandet av ett dokument rörande institutionens arbetsordning (dvs. främst hur alla
organ vid

institutionen fungerar,

hur platserna tillsätts

samt vad de

innebär).

Studentrepresentanterna vill öppna upp för att släppa in även andra studenters åsikter.

§5 Nytt från Institutionen för Freds- och Konfliktforskning
Ny kvällskurs (Fred & konflikt i film; 7,5hp) kommer införas på institutionen till hösten.
Studentrepresentant informerar även att institutionens ekonomiansvarig har sagt upp sig,
vilket har lett till att en tidigare, nu pensionerad, ekonomiansvarig kommer att inneha rollen
tills den är tillsatt. Institutionsrådet meddelar även att grundutbildningen går minus, medan
forskningen går bra. Dock påverkar de höga lokalkostnaderna ekonomin markant.
Prefektpositionen vid institutionen ska vidare öka från 50% till 80% under ett år för att se om
det sker några förbättringar.
§6 Nytt från Programrådet
Utbildningsansvarig informerar om de nya kurserna i utveckling A (för vidare information,
kontakta antingen education@u-pad.se eller vice-education@u-pad.se). Diskussion kring
resultaten av undersökningen i psykisk ohälsa togs även upp, och vikten av schemaplanering
och återhämtning togs återigen upp. En mindre utvärdering av studietekniksföreläsningen för
första årseleverna genomfördes även, där mötet kom fram till att:
- En del av grejerna som kom upp vara självklara, och saker en själv lärt sig under tidens gång
(viktigt att föreläsningen kommer så tidigt på utbildningen som möjligt)
- Nischa mer mot att läsa litteratur på engelska, och åt utbildningen generellt (exempel från
freds- och konfliktforskning – ta hjälp av föreläsare, vilket diskuterades till en början)
- Mycket bra tekniker, och tankar kring skumläsning upplevdes mycket hjälpsamt
§7 Nytt från Samsek
Utbildningsansvarig informerar om kårens uppbyggnad och vice utbildningsansvarig tar upp
de pågående diskussionerna inom kåren.
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§8 Allmän information från utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig informerar om kommande årsmöte och vad rollerna i utbildningsutskottet
innebär.
§9 Ärenden till övriga samarbetsorgan
Planerandet av Career Day rullar på bra. Evenemanget kommer att hållas på V-Dala, och ca
40 utställare är inplanerade (mail har dock inte gått ut till alla än). Planerande av mingel efter
Career Day. Utbildningsansvarig informerar om vikten av att ha kontakt med UPaDs styrelse
under planeringen inför eventet.
§10 Övrigt
System för förändring vid institutionerna/universitetet behövs. Hur kan utvärderingar och
klagomål tas vidare? Nya utvärderingssystemet diskuterades.
§11 Mötet avslutas.
Mötet förklaras avslutat 14.55.
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