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Kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2

Notering av närvarande samt
val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att Hans Thim väljs till sekreterare.

3

Föregående protokoll

Mötet beslutar
att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

4

Litteraturprojekt

Enkät för föreläsare är skickad till Martin Jönsson. Den kommer i dagarna
utgå till resten av respondenterna. Siffror har inkommit gällande
kognitionslitteraturen. Projektet fortskrider i övrigt som beslutat.

5

Bidrag till FTEA12

Begäran har inkommit om finansiellt stöd till socialt arrangemang för
studenter på FTEA12. Mötet beslutar
att detta beviljas med ett tak på 375kr. De exakta detaljerna för hur dessa
pengar används och delas upp lämnas till studenterna att besluta över, givet
att regler följs och kvitton presenteras.

6

Betyg på FPRA22:5

Statistik för övriga delkurser har inkommit. Resultaten för delkurs 5 är även
i jämförelse med dessa anmärkningsvärd och andelen underkända är
märkbart större. Rådet finner att resultaten ändå inte är så extrema att någon
kraftigare åtgärd kan rättfärdigas. Detta givet att delkursen gavs för första
gången och att visst behov av kalibrering därför är att vänta. Det är
dessutom osäkert om kursen kommer ges i framtiden och det är därför
osäkert om det är värt att investera tid på. En diskussion med föreläsaren
om ärendet och möjliga vägar till förbättring kan dock vara relevant.
Mötet beslutar
att kontakta David Alm och förmedla våra perspektiv i frågan.

7

Socialt projekt

Rådet har tidigare diskuterat att lyfta frågor kring social sammanhållning
och psykisk (o)hälsa hos filosofistudenter. Flera aspekter kan lyftas:
I)
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Det föreslås preliminärt att arrangemangsbudget bör fokuseras på
sammanhållningen i grundkurserna genom en eller flera träffar. Budget kan
då fördelas ungefär 750 kronor per termin för detta, samt 500 kronor i
reserv för övriga evenemang över året.
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II)

III)

IV)

V)

VI)

Sittningar kan med fördel arrangeras för att öka sammanhållningen mellan
kurser och öka kontaktytorna mellan teoretiker, praktiker och ppestudenter. Dessa kan i viss mån delfinansieras av kåren och institutionen via
äskanden.
Fokus på att lyfta fram redan existerande träffpunkter kan vara en väg.
Exempel är spelsöndagar, språkcafé och filosofiska föreningens
arrangemang. Rådets facebook-sida kan utnyttjas mer här.
Det kan vara idé att undersöka relationen mellan studenter och föreläsare.
Både studieresultat och social stämning gynnas av goda sådana relationer.
Vilken relation vill studenter ha och vilken relation vill föreläsare ha? Det
är osäkert om dessa önskemål i dagsläget signaleras klart och tydligt.
Kan föreläsare på något sätt bidra till ökad sammanhållning tidigt i
kurserna? Förslag som ges är ordentliga namnrundor och att inkorporera
gruppmoment i undervisningen.
Det är osäkert hur mycket som faktiskt kan göras vad gäller psykisk ohälsa
mer specifikt. Förhoppningen är att ovanstående ska verka förebyggande.
Skulle det ändå uppstå kan kanske rådet och kåren hjälpa till att göra vägen
till hjälp tydligare. En diskussion om detta har förts med VKOS som var
positiv till ett sådant initiativ.
Rådet finner att inga fasta beslut kan tas på detta möte och skjuter upp
ärendet till nästa möte.

8

Sittplatser 4e vån. B-huset

VKOS lyfte frågan på möte 4/10. Möjlig problematik kan vara att lösa
möbler utgör brandrisk, men möjligen kan exempelvis en väggfast bänk
sättas upp. Mötet beslutar
att ärendet fortsätts bevakas framöver.

9

Kursrepresentant FTEA21

FTEA21 har inte längre en kursrepresentant. Denna har avslutat studierna
p.g.a. personliga skäl. Mötet beslutar
att Joel Skoog besöker kursen i jakt på ny representant.

10

Mötesplanering

Nästa mötestid bokas preliminärt runt vecka 43. På detta möte kommer
Martin Jönsson (studierektor), Tomas Persson (prefekt) och Alexander
Nymark (VKOU) särskilt bjudas in. Mail med doodle sänds ut i
vanlig ordning.

11
11.1

Övriga frågor
Betygskriterier

10

Mötet avslutande
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Information om ett införande av betygskriterier i kurser på filosofiska
institutionen har inkommit från Martin Jönsson. Dessa börjar närma sig
färdigställande och Martin önskar närvara vid ett möte för att diskutera dem
och ta in våra åsikter.
Mötet avslutas.
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