Möte med Utbildningsutskottet och studentrådet
Dagordning för möte fredag, 18 september 2020, kl. 14.15-15.15

Förslag till dagordning för möte med Utbildningsutskottet
Tid: Fredag 18 september 2020, kl. 14.15
Plats: Zoom
Närvarande: Emma Eurenius, Nesrin Dawe, Lamia Nabil, Jenny Tuvesson, Jasmine, Emma Hallqvist
1. Mötets öppnande
1. Val av mötesordförande: Emma Eurenius
2. Val av mötessekreterare: Emma Eurenius
3. Val av justerare:
2. Godkännande av dagordning
Ja
3. Check in - Namn, termin och hur mår alla?
4. Utbildningsutskottet
1. Lediga roller i utskottet:
a) Ordförande - Emma avgår vid halv årsmötet 12 november.
b) Vice Ordförande
c) Studiemiljöombud
d) Jämlikhetsombud
2. Utvecklingsområden/aktuellt:
a) Klassrepresentanter
b) Kursutvärderingar - Nesrin upplever att det vi utvärderade i våras har gett resultat i
höst, tex kamera. T1orna upplever att det har funkat också. T2or önskar att man lyfter
koll under seminarium igen. T3orna har nu liveföreläsningar jämfört med förra
terminen, mycket bättre nu. Lyft på LG-möte igen.
i)
Tidigare var upplägget att ett drive-dokument lades upp i klassgruppen, kan
man göra en kombination av vårens utvärdering och den gamla?
ii)
Andreas (T1, nu T2) la upp procent för betygen - vilket över tid kan visa hur
väl en kurs fungerar.
iii)
Syftet med klassrepresentanter är att utvärdera varje kurs i slutet på månaden.
c) Våra förutsättningar för hösten
i)
“Den informationen som SU ger ut är att universitetet öppnar igen och det
innebär att vi får vistas på universitetet. Generellt uppmuntrar både vi och
universitetet digitala sammanslutningar framför fysiska men så länge ni håller

Folkhälsomyndighetens restriktioner och riktlinjer ska det inte vara några
problem att boka lokaler och ha mindre fysiska träffar” / SUS.
ii)
SthlmUPs styrelse har diskuterat egna förhållningsregler, däribland en max
gräns på 25 anmälningsplatser per event.
d) Digital/fysisk pluggstuga - hur går vi tillväga?
i)
Satsar på en fysisk/digital pluggstuga i okt.
5. Information från projektledare (höstens planer)
1. Assessio och Aon
a) Information - Emma har haft kontakt med Assessio om att ev ha en utbildning under
hösten. Assessio ska återkomma om det är möjligt att genomföra.
Aon kan inte erbjuda utbildningen digitalt.
b) Diskussion
i)
Kolla med Aon om utbildning på plats.
2. SHL OPQ/verify
a) Information - SHL kan ev erbjuda ett digitalt upplägg.
b) Diskussion
3. Alumnikvällen
a) Information
b) Diskussion
i)
Vi avvaktar tills situationen lättar.
ii)
Går det att ha digitalt? Kanske kan man ha en som föreläser digitalt, men
minglet är väldigt viktigt som man i så fall missar.
iii)
Ämnen - skillnad i arbetslivet och teoretiskt.
6. Samarbeten
1. HR föreningen - Vi marknadsför HR föreningens HR-dagar & gala 14-15 okt.
2. TXP 7. Information från studentrepresentanter
1. PAO-kandidaten
a) Information - Vakant roll på Psykologiska institutionen
b) Diskussion
2. PAO-mastern
a) Information
b) Diskussion
3. Klassrepresentanter
a) Information
b) Diskussion

8. Övriga funderingar/frågor
Event om nätverkande - NLU & UU?
9. Nästa tid för möte med Utbildningsutskottet
13 oktober
10. Mötet avslutas
kl. 15.33

