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Protokoll  
2014-10-09  

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Amanda Bjernestedt, Nils Asplund, Kalle Palm, Andrea Asker Svedberg, Alexander Nymark, August 
Lindberg, Daniel Kraft 
 
§ Ärende   Kommentar  
 
1 Mötets öppnande  Mötet öppnas. 
 
2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar  

   att Kalle väljs till sekreterare. 
 
3 Föregående protokoll Mötet beslutar 
    att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
 
4 Val av extra representant Mötet beslutar 
 till husstyrelsen  att Amanda väljs samt Andrea till suppleant. 
 
5 Kursutvärderingar  Amanda mejlar Jonas. I övrigt bordlägges frågan. 
     
6 Betygssystemet i  Alexander kontrollerar hur betyg sätts i nationalekonomi och statsvetenskap. Till  
 praktisk filosofi  nästa möte bjuder August in en student ur praktisk som inte läser PPE. Även Jonas 
    och Susanne bjuds in (av Amanda). Daniel kollar upp betygssystemet i One world, 
    one morality. Daniel kollar även upp ECTS-systemet.  
 
7 Sittning   Daniel planerar att genomföra sittningen i slutet av terminen. Daniel har diverse 
    idéer. Preliminärt sker det den 17e januari. Till nästa möte har Daniel förslag på 
    nationer. 
 
8 Övriga frågor   
 
8.1 Rättighetslistan  Kalle och Amanda var på möte om detta.  
 
8.2 Kognitionsföreläsning Eventuellt kommer en föreläsning av en amerikansk student att ske. Vi kommer då  
    att äska pengar av kåren för fika. 
 
8.3 Rapport från ordförande- Vissa studentråd känner att de inte nått ut till sina medlemmar. Filosofiska student- 
 lunch   rådet upplever inte att vi har det problemet. 

Ett projekt pågår för att implementera betygskriterier på fakulteten. Vi kommer att 
delta i en pilotundersökning om detta. 

    Den 6e nov kommer en studentrepresentantutbildning att ske. 
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8.4 Studentskyddsombuds- Kalle har närvarat på en utbildning om detta. Skyddsrond kommer att ske senare på  
 föreläsning  terminen. 
 
8.5 Tentaresultat och  Namn och betyg läggs upp på nätet, vilket är olämpligt. Det finns också önskemål 
 rättning på PPE  om att de anonymiseras. Amanda kontaktar Jonas angående detta.  
 
8.6 Tentamensproblem på Nuvarande kurs på praktisk har en omtenta som gör att studenter inte ser någon  
 PPE   poäng med att göra inlämningsuppgifter. Alexander och Nils kontaktar Fritz 
    Gåvertsson och Eric Brandstedt om detta. 
 
9 Nästa möte  Nästa möte 
 
10 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


