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Protokoll  
2014-10-28  

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Amanda Bjernestedt, Nils Asplund, Kalle Palm, Andrea Asker Svedberg, Alexander Nymark, Daniel 
Kraft, Susanne Persson, August Lindberg. 
 
§ 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 med viss ändring och lägga det till handlingarna. 
 
4 Betygsystemet i praktisk Kritik har framförts mot detta. Alexander har kontaktat nationalekonomi som  
 filosofi   meddelar att ECTS-betygen inte är konsekvent satta ute i EU. Susanne meddelar 
    att kursplanen är satt för sent i förhållande till rättighetslistan. Det konstateras att 
    beslut inte kan hittas för när kursplanen antagits. Kursplanen för FPRA12 är 
    fastställd den 2014-09-01. Då PPE och praktisk A har olika kursplaner borde inget 
    hinder finnas för att ha olika betygssystem. På grund av den sena tiden borde 
    studenter kunna begära att bli betygsatta enligt det gamla betygssystemet. Enligt  
    anvisningar för kursplaner för hts skall kursplaner ha fastställts mycket tidigare. 
    Två frågor kvarstår att besvaras: 
    1. Varför togs beslut om kursplaner så sent när programmet planerats så länge? 
    2. Är detta den typ av särskilda skäl som hts anger för att ha annat betygssystem? 
    Nils tar med relevanta handlingar i frågan till nästa möte. 
    Mötet beslutar 
    att bordlägga frågan till Jonas kan närvara. 
 
5 Tentamina i PPE  Mötet som planerades i förra protokollet genomfördes, men gav inga tydliga svar. 
    Nils har kontaktat fakulteten om huruvida allting gått rätt till. 
    Amanda har kontaktat Jonas om publiceringen av tentamenspoäng, men har inte 
    fått svar om detta. 
 
6 Information  På institutionsstyrelsemötet diskuterades huvudsakligen prefektfrågan. 
    Amanda gav också rapport från ht-fakulteternas utbildningsinternat.  
    En studeranderepresentantutbildning kommer att ske 6e nov 17-19 i Lux:C214. 
 
7 Kursutvärderingar vt14 Vi har dem nu, men mötet konstaterar att det kommer att ta lång tid att gå igenom 
    och att klockan börjar bli mycket. 
    Mötet beslutar 
    att bordlägga frågan. 
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8 Sittning   Daniel har kollat med Lunds nation (50 platser). Daniel berättar om ett system för att 
    sälja biljetter. Han skall boka med Lunds samt kontakta Jonas för att äska pengar. 
    Daniel skall också kontakta Tobias för layout av plansch samt fotografering, mot att 
    han går gratis. 
 
9 Övriga frågor  Inga övriga frågor. 
 
10 Mötesplanering  Två möten kommer att ske, ett ordinarie samt ett extrainsatt angående PPE-frågorna. 
    Mötet beslutar 
    att nästa möte blir 11e november kl 15.15 i filosofens mötesrum (B538). 
    att det extrainsatta mötet blir fre 7e november kl 15 eller tis 4e november 13, 
    beroende på när Jonas kan. 
 
11 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


