Möte Studentrådet SthlmUP
2018-03-16, kl 13:00 – 14:00
Plats: Bojan

Lunchmöte på Bojan. Studentrådet bjuder på fika.
Närvarande: Patrik Millestu, Julia Lindstedt, Celia Ahlström Söderling, Agnes Haubitz
Fockström, Arij Azmarion
Dagordning:
1. Mötet öppnas.
2. Protokollförare väljs.
- Patrik Millestu protokollför utbildningsrådets möte
- Beslut beviljas
3. Grupprepresentanter/roller.
Arij Azmarion väljs som representant i T1

4. Rekrytering till rådet.
Fler har varit intresserade i T1.
5. Studentrespons.
Love har varit sjuk & missade ett seminarium. Mycket inhopp. Dessa verkade inte speciellt
pålästa. Det känns som att vi missat mycket viktig info pga detta. (T1)
Lärarna har kommit till sociologiska institutionen och klagat på att betygskriterierna är för
hårda. Det är närmast publiceringskrav på det hela! (T6)
Handledare på C-uppsats på sociologen som inte vet vad ett hängavtal eller nånting av vad
arbetsmarknadens parter inebär. Skriver inom arbetsrätt. Viktigt då att åtminstone få
opponenter som är pålästa. Bör tilläggas att handledaren är väldigt uppskattad.
6. Vårt arbete i Ledningsgruppen.
 Behörighet till mastern.
Mastersprogrammen kan upplevas som spretiga. Finns planer på att öka kraven för
fortsatta studier. Detta förutsätter en omläggning av mastersprogrammet. Inga
planer på att ändra intagningen.
 När det är studieuppehåll så är det på olika sätt beroende på om man valt
huvudinriktning eller ej. Att genomföra ett enhetligt förfaringssätt kräver mer tid.
 Forskning kopplat till korta vägen (förstudie) håller på att genomföras.



Presenterar den omarbetade kursen professionella samtal. Ser väldigt kul ut. Skall
dock få betygskriterierna att knyta an mer till HR- professionen annars allt väldigt
bra.
Studentrådets tankar.
Boken Klar kommunikation var jättebra! (den är nu borta)
Den frivilliga gruppuppgiften kommer inte att genomföras. Skulle gå att uppmuntra lite
genom att det finns krav på att skicka in nånting iaf eller koppla det till ett seminarium
tydligare eller så.
Detta kommer bli extra problematiskt om det är slumpade grupper.
Se rapport från workshop 2018-03-03 för mer inspo.
I övrigt diskussioner kring rapporten från kickoffen som Julia och Patrik genomförde. Den
blev mycket lyckad och rapporten kommer levereras den 30 mars till ledningsgruppen.
7. Ekonomi.
Vi avvaktar beslut från Institutionerna.
8. Vårt arbete i Institutionsstyrelserna.
Lärarna har kommit till sociologiska institutionen och klagat på att betygskriterierna är för
hårda. Det är närmast publiceringskrav på det hela! Detta är dom medvetna om och kanske
lyckas förändra innan nästa kurs.

9. Rapport från Jämlikhetsnätverket och Studiemiljönätverket.
10. Rapport från Fakultetsrådet.
11. Hemsidan (respons på responsen).
12. Planerat för våren/hösten
2 personlighetstesterna med cut-e och assessio är planerade.
13. Övrigt
14. Mötet avslutas.
Roller:
Ordförande: Patrik Millestu
Vice Ordförande: Linn Åkerlund
Ekonomiansvarig: Linnea Bjäring
Projektledare: Celia Ahlström Söderling
VT18: Arij Azmarion
HT17:Julia Rosén, Lihini Wijesinghe
VT17: Albert Bengtsson, Erika Thorslund
HT16: Johanna Blomberg Lindqvist & Linn Åkerlund
VT16: Liam Salmander & Johanna Göthe
HT15: Thomasine Grönstedt, (Pedagogen) Julia Lindstedt ( Sociologen ), Celia Ahlström
Söderling (Psykologen)

Master HT16: Agnes Haubitz Fockström och Sophia Appelbom
Master VT17:
Studiemiljöombud:
Jämlikhetsombud: Julia Julia Rosén
Representant Fakultetsrådet:?
Representant IS Pedagogen: Linn Åkerlund
Representant Suppleant IS Psykologen: Johanna Blomberg Lindqvist
Representant IS Sociologen: Julia Lindstedt
Suppleant IS: Agnes Haubitz Fockström

