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Justeringsperson 

Kursplaner- reviderade kursplaner 
för samtliga delkurser och tre 
inriktningar 

Terese Farkas utsågs till justeringsperson. 

Catharina informerar om att Utbildningsplanen nu 
är fastställd av Fakulteten. 
Behörighetsdokumentet och utbildningsplanen 
har satts samman till ett dokument. 

Kursplanerna är reviderade utifrån mallen för 
kursplaner i syfte att förtydliga kursernas mål, 
innehåll och examinationer. 

Familj: Beslutades att anta kursplan samt 
litteraturlista för kurserna 1, 2, 4 och 7 efter en 
revidering i skrivningen avseende undervisningen 
på kurs 1, 2 och 4 där endast seminarier och 
gruppövningar ska stå som obligatoriska och inte 
föreläsningar. Likaså antogs KBT:s skrivning 
avseende om-examinationer som ska gälla alla 
kursplaner. 

PDT: Beslutades att anta kursplan samt 
litteraturlista för kurserna 1, 2, 4 och 7 efter 
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§ Ärende Beslut 

2 
ändring av skrivningen avseende om 
examinationer. 

KBT: Beslutades att anta kursplan samt 
litteraturlista för kurserna 1, 2, 4 och 7. 

Gemensamma kurser 
Beslutas att anta senaste upplaga av 
Sverne Arvill, E., Hjelm, Å., Johnsson, L.-Å., 
& Sääf, C. (2020). Etik och juridik for 
psykologer och psykoterapeuter (Åttonde 
upplagan). Studentlitteratur. 453 s 

3 Meritvärderingsdokument 
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Catharina Strid 

Beslutades att anta kursplan samt litteraturlista för 
kurserna 3, 5 och 6 efter en revidering i 
skrivningen avseende undervisningen där endast 
seminarier och gruppövningar ska stå som 
obligatoriska och inte föreläsningar. 

Poängfördelningen av kurserna antas efter att 
utbildningsterapin på KBT ändras från 2 hp till 1 
hp. Delkurs 4 på kurs 4 ändras till 4 hp. 

Beslutades att ta bort "Generellt gäller att" vid 
punkterna 6 och 7 samt en mindre revidering av 
texten vid punkt 8. 
Meritvärderingsdokumentet antas därefter. 

Nästa möte är bestämt till den 15 december 

Terese Farkas 


