Närvarande: Angelica Kauntz, Erik Nipe, Nils Lunneryd, Thomas K Jensen, Emma
Lidskog och Simon Rosenqvist.
Dagens möte började med att vi gick igenom och diskuterade Utbildningsutskottets punkter
från deras möte. Se deras punkter nedan nedan.
Vid utbildningsutskottets första möte för terminen lades många intressanta förslag fram,
många av dessa är relevanta för både studentråden och grundutbildningsnämnden.
Det är alltså passande att vi även diskuterar dessa frågor vid mötet 31/10. Här följer en lista
över de viktigaste:
1. Anonyma tentor. Det hade varit bra att ta fram en guide för hur sådana kan utföras.
Denna ska kunna användas gemensamt av alla humanist/teolog-institutioner.
2. Kursutvärderingar. Sådana görs redan av de olika institutionerna men det saknas en
överblick över arbetet med dessa:
hur de genomförs och hur man använder resultaten. Alltså ska de olika studentråden
undersöka hur den egna institutionen
utför kursutvärderingarna. Sedan ska ett mer organiserat och förbättrat system kunna
utformas av utb.utskottet i samråd med institutionerna.
3. Vi vill även se till att studenter får ordentlig feedback på sina uppsatser. Så att man
kan fortsätta utvecklas.
4. Vidare bör ett visionsdokument för HTS sammanställas då ett sådant saknas i nuläget.
Detta ska innehålla kårens ställningstagande
i olika frågor så som studieavgifter o.dyl. och även argument för/emot åsikterna. Hela
problematiken ska alltså presenteras så att
studenter kan utgå från dokumentet.
5. Mottagandet av utbytesstudenter ska ses över. Det viktiga är att utbytesstudenterna
blir införstådda i studieupplägget
på LU då detta kan skilja sig mycket från land till land.

Det vi nämnde om anonyma tentor var att jag pratat med Jonas Josefsson som är positiv till
detta och de håller på att diskuteras inom Institutionen. Ifall en genomförning av detta ej
skulle ske inom framtid kunde Studenternas åsikter genom exempelvis enkäter eller liknande.
Frågan om utbytesstudenter inom Filosofen kom även upp och skall kollas upp mer ordentligt.
De andra frågorna diskuterades mest runt om det som står ovan. Inget nytt som kom upp.
Vi diskuterade konferensen om EQ11 som Nils varit på. Vidarefodrar EQ11s slutrapport. Det
som diskuterades var fas 3 - implementeringsfasen.
Jag och Erik har även närvarat på en diskussion med Likabehandlingsgruppen av en
utomstående som undersöker jämlikheten på filosofen och varför så få kvinnliga studenter
studerar vidare. Hon ville ha en grupp med studenter att diskutera med. En sammanfattning av
diskussionen skall komma.

På fredag är det skyddsrond i Kungshuset. Vårt skyddsombud Emma skall närvara. Några
saker vi ville kolla upp var att det fanns ordentligt med brandvarnare, lampan i 203 och det
konstiga kletet från bänkarna i 104.
Mötet bestod också av planering av vår Filosofsittning vi skall ha den 19/11. Affischer fixade
samt biljetter. Priset är fortfarande oklart eftersom vi skall få bidrag av Institutionen. Imorgon
skall jag och Simon träffa Jonas Josefsson för detta och skriva ut affischerna som skall
komma upp innan veckan är slut. De närvarande på mötet är ansvariga att sälja biljetterna
sedan.
Nästa möte äger rum den 2/11 klockan 15 på Kåren.
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