Protokoll studentrådsmöte PAO-programmet Stockholms Universitets Studentråd,
Studenthuset 2017-04-20.
Närvarande: Patrik, Erica, Linn,
Dagordning:
1. Mötet öppnas.
07:58
2. Protokollförare väljs.
- Vice ordförande protokollför utbildningsrådets möte
Beslut: Beviljas
3. Grupprepresentanter/roller.
4. Rekrytering till rådet.
- T5 behöver klassrepresentanter
Vi kommer framför alt behöva i T5 psy., Stora förändringar behöver input. Vi postar i deras
facebookgrupp
- T6 Sociologen saknar representant
-Behöver ny representant i jämställdhetsrådet
5. Studentrespons.
- Patrik och Erica påminner ca 2 v innan ledningsgruppsmötet. Ingen aktuell input från Master. Vi går
ut med påminnelse från facebook och trello i början på nästa vecka.
6. Ekonomi.
- Vi skall sätta en budget för vårt event (vad hände sen, alumn, inriktningar, c-Uppsatsämnen) vecka
45 som sedan skall tas upp med ledningsgruppen för att sedan vidarebefordra till IS. De olika
institutionerna delar sedan på summan. För få för att diskutera detta vid detta möte. Input: Tydliga
kopplingar till inriktningar och inriktningsval skulle vara mycket intressant för att ha en klar röd tråd.
Ska schemaläggas och marknadsföras tillsammans med kommunikation. Hur stort behöver vi göra
det? Även information om mentorskapsprojektet med en karismatisk person! Även lite information
om mastern. Skulle kunna schemaläga så att T4 kan ha tomt schema på morgonen därefter. Inte
föreläsning på morgonen. Kanske även ha med et fackförbund som pratar om ingångslöner etc.
Äta på Kräftan och hålla till på psykologen?!
Input: mentornätverkt kan vara bra att yppa för t4 också – de funderar på att öppna upp för föler
terminer.
Spara lite pengar till kickoff
7. Vårt arbete i Ledningsgruppen.
- Läsanvisningars noggrannhet

Precisa läsanvisningar leder till mycket mer frågor än avsaknad av hänvisningar och kan därför verka
förvirrande. Sociologen har provat.
Näringslivet uppskattar att vi kan sålla i text.
Psykologen är värst när det gäller otydliga hänvisningar.
Camilla har genomfört förändring men Lotta och Erik har inte hunnit med ännu.
- Förklara syfte och varför de har lagt upp det som de har.
- TXP böckerna
Vi behöver förhålla oss till konsulter eftersom vi kommer upphandla sådant. Kanske implementeras i
lönekursen.
- Liknande det klippet som analyseras i sociologi. Forskning mot verklighet.
- Föreläsning eller tankar kring boken?
- Mail till utbildning@sthlmup.se
Ansvariga lärare skall ha möjlighet att höra av sig direkt till oss och vi till dom.
- Seminarierna är till för att studenterna skall bearbeta litteratur och kunna ställa frågor ganska
självständigt. Hur skulle lärarna kunna bli tydligare med detta?
- Ställ mer krav! Olika lärare har olika ansats. Måste finnas stoff i det som gör att man tar till sig
innehållet. Många små inlämningsfrågor. Handlar det om att det finns lättja på båda sidor?
- Ledningsgruppen funderar kring att det finns en kultur på programmet om att inte ställa ”dumma
frågor” som tar upp tid från andra studenter. Har vi några exempel på hur vi tacklar den kulturen?
- Be externa föreläsare att skicka LinkedIn connect.
- Vissa föreläsare snöar in på frågor. Avsluta en fråga kan ta väldigt lång tid och är en skill som
föreläsare borde ta till sig.
- Maila. Uppmuntra till frågor om man inte vågar fråga under fö:n
- Klassrepresentanter utbildning i att våga fråga? Bemöta kommentarer som ”det var en dum fråga”
-T6 sociologen. Lotta undersöker möjligheterna till att styra examineringen av metodkursen I T6 till
att enbart handla om den metod som inte praktiseras på uppsatsen.
- För info. Lotta har i bakhuvudet att undersöka eventuellt samarbete med AKPA efter att
sociologen övergått till 7.5 hp kurser.
- SthlmUP skall färdigställa en lista över företag som är möjliga att kontakta gällande
arbetsplatsbesök.
- Studieuppehåll - SU har befintliga riktlinjer innefattande 2 terminer. - Vid över ett års frånvaro
görs prövning i ledningsgruppen först och sedan i aktuell IS.
8. Vårt arbete i Institutionsstyrelserna.
- Erica frågar Lotta om folk som har anmält sig till sociologiinriktningen för att söka en ny rep.
- Lokaler (Linn)

9. Rapport från Jämlikhetsnätverket och Studiemiljönätverket.
- Ingen information från nätverken presenterades
10. Rapport från Fakultetsrådet.
- Lokaler
11. Hemsidan (respons på responsen).
- Informera om att responsen finns på hemsidan.
13. Övrigt
- Studenter behövs för att testa ersättningssystem för Mondo
- utvecklingsprojekt om icke-traditionella studenters anställningsbarhet efter högre studier
Från Lotta: Vi är inbjudna till att se över deras material som är riktat till studenter den 5/5 kl. 10.0012.00.
Kan använda &frankly för att fråga om svårigheten med engelsk litteratur. Den akademisk engelskan
kan vara svår för svenska gymnasieelever är vana vid. Saknar vissa verktyg för att arbeta med den
men en bra och viktig utmaning.
Frågestund och uppvisning av &frankly -- bordlägges
14. Mötet avslutas.
09.02
Bilaga 1:
Representanter och roller Studentrådet SthlmUP VT2017.
Ordförande: Patrik Millestu
Vice Ordförande: Erica Magnell Enocksson
Ekonomiansvarig: Joakim Egnér Lin
Projektledare: Celia Ahlström Söderling (från december 2016)
VT17: Erika Thorslund & Albert Bengtsson
HT16: Johanna Blomberg Lindqvist & Linn Åkerlund
VT16: Liam Salmander & Johanna Göthe
HT15: Alexandra Norr & Thomasine Grönstedt
VT15 Pedagogik: Vakant
VT15 Psykologi: Vakant
VT15 Sociologi: Vakant
HT14 Pedagogik: Beatrice Kantén & Louisa Bahr
HT14 Psykologi: Sofia Riise

HT14 Sociologi: Vakant
Master HT16: Agnes Haubitz Fockström och Sophia Appelbom
Master HT15: Vakant.
Studiemiljöombud: Jennie Ängsås
Jämlikhetsombud: Vakant
Representant Fakultetsrådet: Erica Magnell Enocksson
Representant IS Pedagogen: Linn Åkerlund
Suppleant IS Psykologen: Johanna Blomberg
Representant IS Sociologen: Erica Magnell Enocksson
Representant suppleant Institutionsstyrelserna: Agnes Haubitz Fockström (föreslagen)

