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§

Ärende

Kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2

Notering av närvarande samt
val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att Hans väljs till sekreterare.

3

Val av förtroendeposter

3.1

Intresseundersökning

Mötet beslutar
att uppskjuta val av förtroendeposter till nästa möte.
Rådet finner
att Joel visat intresse för institutionsstyrelsepost,
Josefin visat intresse för vice ordförandepost samt SSO,
Hans visat intresse för ordförandepost samt institutionsstyrelsepost.

4

Föregående protokoll

Mötet beslutar
att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

5

Rekrytering av medlemmar

Mötet beslutar
att Hans och Joel närvarar vid introduktionsmöten för grundkurs i teoretisk
filosofi samt praktisk filosofi. Övriga möten hanterar Hans och Josefin.
Praktisk grundkurs: 10.15-11.00, C121
Teoretisk grundkurs: 11.15-12.00, C121
Praktisk fortsättningskurs: 13.15.14.00, B240
Teoretisk fortsättningskurs: 13.15-14.00, B240
Praktisk kandidatkurs: 14.15-15.00, B240
Teoretisk kandidatkurs: 14.15-15.00, B240
PPE grundkurs: 15.15-16.00, B240
Kognition samt mastersprogram undersöks vid senare tillfälle.

6

Litteraturinventering

Rådet finner
att arbetet i det närmaste färdigställdes under föregående
termin. Enkäter riktade till fakulteten kan sändas ut snarast möjligt.
Litteraturregister över kurserna ska uppdateras för att matcha kurslitteratur
för innevarande termin och sammanfogas till ett dokument. Enkäter riktade
till studenter kan lämpligen sändas ut november/december.
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7
7.1

Inkomna frågor
FPRA22:5, VT17

7.2

Rättighetslistan §4.2

8
8.1

Övriga frågor
Höstens fokus

9

Mötesplanering

Nästa mötestid sätts till 29/8 10.15-12.00

10

Mötet avslutande

Mötet avslutas.
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Klagomål har kommit in angående vårterminens FPRA22:5, där endast
4 av 13 studenter nådde godkänt eller högre betyg. Mötet beslutar
att frågan ska undersökas närmare, med början i att undersöka statistiken
för omtentamenstillfällen, samt begära ut inlämnade tentor.
Fråga har uppstått gällande hur rättighetslistans §4.2 kan appliceras på
uppsamlingstillfällen samt temakurser, eller generellt kurser som byter
studieunderlag. Mötet beslutar
att Hans vid tillfälle diskuterar frågan med studierektor Martin Jönsson.

Rådet diskuterar problem kring social sammanhållning och psykisk ohälsa
bland institutionens studenter. Detta föreslås som något rådet kan arbeta
med efter att litteraturinventeringens första moment avklarats.
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