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Protokoll  
2014-11-11  

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Amanda Bjernestedt, Nils Asplund, Kalle Palm, Andrea Asker Svedberg, Alexander Nymark, Daniel 
Kraft, 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 och lägga det till handlingarna. 
 
4 Uppföljning av mötet om Jonas motiverande under mötet varför det nya systemet införts. Den sena kurs- 
 betygsskalan i praktisk planen fick också sin förklaring. Samtliga studenter måste följa den nya kursplanen 
 filosofi och ingen kan få betyg enligt det gamla systemet (förutom omregistrerade 

studenter). Studentrådet ombeds skriva ett brev till examinatorerna där vi uppmanar 
dem att anpassa sina tentor till den nya skalan. Daniel och Alexander ordnar detta. 
August informerar studenterna på praktisk filosofi via Facebook om läget. 

 
5 Sittning   Andrea och August tittar på sånghäftet. Biljettförsäljning skall börja i december är 
    tanken. Tobias kommer att plåta och göra affisch mot en gratis biljett. 
 
6 Kursutvärderingar vt14 Amanda skickar protokollet till Jonas så att han kan ta del av våra kommentarer. 
 
6.1 Teoretisk grundkurs Studenterna lägger ner väldigt lite tid på kursen. Studenterna tror att man inte 
    behöver lägga ner mer tid än de gör. Att man måste det bör förmedlas till 
    studenterna. 
 
6.2 Praktisk grundkurs Studenterna lägger ner väldigt lite tid på kursen. Vår förhoppning är att kursen  
    blivit bättre sedan dess. Studenterna är missnöjda med undervisningstiden och 
    det är för lite seminarier. Tentamina skall inte vara på lördagar. Väldigt många 
    är väldigt glada åt Dan. Studenterna är missnöjda med upplägget på den sista del- 
    kursen. Den upplevs som alltför ytlig och otillräckligt planerad. Boken i värdeteori 
    upplevs som torr. 
 
6.3 Teoretisk fortsättning Många studenter känner sig inte motiverade av undervisningen. Detta är något 
    institutionen bör tänka över. Studenterna är även här missnöjda med undervisnings- 
    tiden. De har även lagt ner väldigt lite tid. SI har uppskattats. 
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7 Övriga frågor   
7.1 Studentrådsgille  Amanda närvarar. 
 
7.2 Otydliga lokaler  Tentalokalerna till grundkursen i praktisk filosofi har varit otydliga. Andrea mejlar 
    David Alm angående detta. 
 
8 Mötesplanering  Mötet beslutar 
    att nästa möte blir 27e november kl 15.15 i filosofens mötesrum (B538). 
 
9 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


