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Etiska normer och förhållningssätt vid apotekar- och receptarieprogrammen,
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Farmaceutiska fakulteten har som mål att erbjuda alla studenter en god studiemiljö där du som
student ges möjlighet att inhämta goda kunskaper och erfarenheter inför yrkeslivet.
Du är nu antagen till ett program som leder till ett legitimationsyrke. Legitimationen innebär ett
ansvar mot såväl samhälle som patienter. I din kommande yrkesutövning skall du visa ett
professionellt förhållningssätt i möten med patienter, kollegor samt andra yrkesgrupper.
Det är viktigt att du redan under studietiden lägger grunden till detta genom att inta ett
professionellt förhållningssätt till dina studier, medstudenter och anställda.
Som student vid Farmaceutiska fakulteten förväntas du:
• ta del av regler och information som delges på program- respektive kurssidor samt se till att
dina kontaktuppgifter är uppdaterade och att din e-postadress (@student.uu.se) fungerar
• ta ansvar för ditt eget och andras lärande, bland annat genom att planera dina studier och
delta aktivt i undervisning
• uppträda på ett sätt som gynnar en god inlärningsmiljö, till exempel genom att komma i tid
samt undvika att använda mobiltelefoner och liknande på ett sätt som kan störa eller på
annat sätt distrahera i undervisningssituationen
• bidra med eget ansvar och engagemang vid arbeten i grupp
• följa angivna tider för anmälningar och inlämningar samt respektera öppettider
• vara medveten om att läraren alltid ska tillfrågas vid en eventuell inspelning av undervisning
(ljudupptagning, filmning, fotografering eller motsvarande)
• vara medveten om att det är oetiskt, kan vara kränkande och ibland direkt brottsligt att
sprida eller publicera utbildningsmaterial, inspelningar och studentarbeten utan
upphovsmannens tillåtelse
• följa de regler som gäller vid examination, avstå från fusk (till exempel plagiera andras texter)
och förfalskning av annan persons namnteckning (urkundsförfalskning)
• ta ansvar för att utveckla din utbildning, bland annat genom att fylla i kursvärderingar och att
ge konstruktiv kritik till såväl lärare som medstudenter
• respektera den tystnadsplikt som gäller vid verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
• bidra till en tolerant och inkluderande studie- och arbetsmiljö
• bemöta såväl medstudenter som anställda respektfullt och beakta alla människors lika värde.

