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Föregående protokoll
Programansvariga har framfört bekymmer kring att studenterna på termin 2 ej
visar engagemang kring studierna och är frånvarande från föreläsningar.
Frågetecken har uppstått kring engagemang och närvaro hos studenterna på
termin 4. Närvaron på föreläsningarna har varit dålig på senaste tiden vilket lett
till frågor kring vad detta kan bero på. Kursansvariga reflekterar kring om det
beror på kursupplägget. En diskussion förs inom UB kring vikten av att lyfta fram
föreläsningar som en viktig del i utbildningen och som ett sätt att uppfylla
kursmålen. UB-representanter i termin 4 ska gå ut i klassen och fråga kring
närvaron samt informera om vikten av att gå på föreläsningar.
Den kritik av en basgruppshandledare som framförts av termin 6 har förts fram
av basgruppen till aktuell kursansvarig som i sin tur har gått vidare med detta.
Gällande de frågor kring ex-jobb som termin 8 framförde vid föregående möte
har programansvariga meddelat att en föreläsning kring ex-jobb sannolikt
kommer under maj månad. Programansvarig meddelar även att en diskussion
förs bland fakulteten kring ex-jobben då tydliga riktlinjer i nuläget saknas.
Termin 2
Studenterna på termin 2 är missnöjda med kursen Kognitionspsykologiska
Tillämpningar 1. Problem har uppstått med kursen då ordinarie kursansvarig ej
haft möjlighet att hålla i kursen. Detta har bland annat lett till att den
studiehandledningen som studenterna tillhandahölls ej var fullständig samt att
instruktioner till tentamen ändrades efter att studenterna haft tillgång till
instruktionerna under en längre tid. Dessutom upplever studenterna att en av
föreläsningarna på kursen saknade relevans, och att det var mycket svårt att
hitta litteratur till ett av de områden vilka kursen ämnade examinera.
Termin 4
Studenterna på termin 4 har efterfrågat att tydliga instruktioner kring
kompletteringar av obligatoriska moment ska finnas tillgängliga i
studiehandledningen. Dessa önskemål har uppkommit efter att studenterna
upplevt sig bli bestraffade av kursansvarig för att missa ett obligatoriskt moment,
då kompletteringens omfattning upplevs vara överdriven i relation till det
missade momentet. Vidare önskar studenterna få feedback från
programansvarig kring synpunkter som framfördes på en tidigare kurs, feedback
som utlovades efter kursen.

Termin 6
Studenterna på termin 6 upplever att det under den nuvarande kursens gång
funnits otydligheter kring vad som krävdes av dem.
Termin 8
Från studenterna på termin 8 har det framkommit synpunker på hanteringen av
tentamen under senast avslutad kurs. Studenterna önskade under kursens
början få tillgång till en exempeltentamen, vilken aldrig tillhandahölls av
kursanvarig. Den tentamen som sedan skrevs visade sig dessutom vara identisk
med föregående års tentamen. Förutom detta framför studenterna synpunkter
på att instruktionerna till tentamen är otydliga samt att tentamen är dåligt
skriven. Positiva synpunkter framförs dock kring tentamens form och innehåll.
Termin 10
Ingen representant närvarande från termin 10.
Info från programansvarige/programråd
På grund av ombyggnation kommer testoteket ej att finnas kvar i sin nuvarande
lokal efter 1 november 2015. Testen kommer att förvaras i en låst förrådslokal
till dess att annan lokal står redo för användning. Programansvariga arbetar för
att hitta en lösning. Vidare anger programansvariga att de riktlinjer som finns för
testoteket bör följas, alltså att testoteket ej ska bokas om inte testning utförs.
Programansvariga kommenterar även på att det i nuläget försvinner viktigt
material från testoteket.
Ett utbytesprogram med ett universitet i Edinburgh. Studenterna ska erbjudas
att åka utomlands och få kurserna som läses där tillgodoräknade i sin examen.
StuFF har bett programmen tillhandahålla information kring hur
överskottspengar, eller den så kallade kvarfaktorn, används. Programansvariga
meddelar att kvarfaktorn används för att stärka upp ekonomin på kurser som är
mer resurskrävande, om det exempelvis ingår testmoment.
Info från StuFF
Origo-2 projektet har klubbats igenom, med StuFF som enda motsatta part.
StuFF vill informera om vikten av att göra den studentundersökning som
förnärvarande pågår.
Övrigt som diskuterades under senaste StuFF-möte var bland kostnaden av en
föreläsning, vilken på FilFak beräknas uppgå till 15000 kronor. Även vikten av
medvetenhet kring studenters rättigheter diskuterades. Ett exempel var fall där
studenters skrivna tentaminor kommer bort, i vilket fall studenten tvingas skriva
om tentaminan oavsett hur den kom bort.
Övrigt
Erika Wiman har utsetts som ny UB-representant från termin 6.
Tid för nästa möte
Bestäms senare via Doodle.

