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   Nya ledamöter hälsas välkomna. 

 

Andrea Myhr, studentlänk, ges närvaro- och yttranderätt. 

    

§ 1. Justeringsperson  Jakob Nilsson utses.  
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§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs enligt utskick. 

    

§ 3. Föregående protokoll  Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

    

§ 4. Studierektor 

a) Rapport från institutionsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Te1 vt17 och te10 ht16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Administrativa tidtabeller vt17 och ht17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Kompletteringsutbildningar 

 

 

 

 

 a) Martin Wolgast rapporterar från institutionsstyrelsemötet 

24/1: 

- Val under 2017 av prefekt, biträdande prefekt och 

ledamöter i institutionsstyrelsen. Susanna Vestberg är 

sammankallande för ledamöterna att ta fram förslag på 

valberedning; beslut 7/3. 

- Beslut fattades om att införa avräkning av forsknings- och 

kompetensutvecklingstid vid externa bidrag för lektorer och 

professorer. 

 

b) Te 1, antagna vt17, har 47 studenter, 34 kvinnor och 13 

män. Åldern varierar 20-43 år (ht16: 19-51 år; vt16: 20-40 

år). Genomsnittsåldern är 24,9 (ht16: 25,5 år; vt16: 24,4 år). 

37 av 47 (ht16: 29 av 46; vt16: 37 av 48) är 25 år eller 

yngre. 

   För de olika kvotgrupperna ser genomsnittsåldern ut som 

följer: BI – 24,6 (ht16: 28,6; vt16: 24,05 år); BII – 30 

(ht16: 26,3; vt16: 24,5 år);  BIEX – 21,16 (ht16: 20,2; vt16: 

20,6 år); HP – 24,3 (ht16: 28,1; vt16: 26,6 år).  

   Antagningspoäng: BI – 21,70 (ht16: 22,05; vt16: 21,56) 

(max 22,5), BII – 21,80 (ht16: 22,0; vt16: 22,0) (max 22,5), 

BF – 4 (max 4,00), BIEX – 21,15 (ht16: 21,56; vt16: 21,04) 

(max 22,50), HP – 1,60 (ht16: 1,60; vt16: 1,65) (max 2,00). 

 

Te 10 ht16 hade 34 studenter. Av dessa är 26 helt klara att 

söka examen; 3 st har uppsats kvar, övriga endast småsaker. 

 

Te10 ht16 utvärdering av examensmålen är denna gång 

gjord i sunet survey. Svarsfrekvensen var låg, beroende på 

att den inte var schemalagd. 

   Läggs på hemsidan. 

 

Martin Wolgast påminner om att uppdatering av 

dokumentet lärandemål och examinationsformer tas upp på 

ledningsgruppsmötet i april. 

 

c) Administrativ tidtabell för vt17 fastslås. Martin Wolgast 

påminner om: 

- Mötet 26/4 för kursutvärderingar; aktuella kurser är 3, 6, 

8, 10,13 samt 9 från i höstas. 

- Mötet 24/5 för förslag till ändringar av kurslitteratur. 

Större ändringar av kursplaner, som ska tas upp på 

institutionsstyrelsen, ska först passera institutionens 

kursplanegrupp (mailas till studierektor senast 1/5). 

 

Tidtabell för ht17 kommer i samband med att 

schemainstruktioner för ht17 lämnas ut, 1/2. 

 

d) Martin Wolgast redogör för dagsläget för kompletterande 

utbildningar för psykologer med utländsk psykologexamen. 

Kompletterande utbildning ges i samarbete med Umeå och 

Uppsala universitet; den ska vara på max 90 hp och på max 

2 år och med gemensam antagning. 
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e) Mallar hel- och delkursvärderingar 

 

 

 

 

f) Ekonomi 

   Det är oklart hur många personer som kan bli aktuella, 

men cirka 5-10 på helårsbas. 

   Förmodligen kommer ett kurspaket att erbjudas, 

innehållande olika kurser som dessa studenter antingen läser 

på plats eller får tillgodoräknade. Det kommer att krävas 

flexibilitet. Befintliga kurser kommer att utnyttjas så mycket 

som möjligt. Var och en av dessa studenter kommer att få 

individuell plan. 

   Om planeringen håller så kan dessa studenter börja ht17. 

 

e) Martin Wolgast påminner om de mallar för helkurs- och 

delkursvärderingar som antogs i december -16 och som 

finns i sunet survey. Uppstår tekniska problem finns uppgift 

om support i instruktionerna. 

 

f) Martin Wolgast berättar att bokslutet för 2016 blev något 

bättre än budgeterat och om planeringen för 2017 håller, så 

kommer inte några nya sparbeting för 2017. 

    

§ 5. Utbildningsstrategi  Ur institutionens dokument Strategi- och kvalitetsdokument 

diskuteras delen om Utbildning. Punkter som lyfts: 

- Internationalisering, kurser på engelska. 

- Forskningsavdelningarnas roll i förhållande till utbildning; 

kan göras tydligare, leda till bättre back up för enskilda 

lärare, inspiration inför uppsatsarbete. 

- Kvalitetssäkringsystem och kursvärderingar. Ett behov 

delvis knutet till kommande utvärderingar av UKÄ. 

- Mer pedagogiska utbyten lärare emellan. Seminarier 

planeras om bland annat inkluderande och normmedveten 

pedagogik. Dessa planeras till fredageftermiddagar, vilka 

bör hållas fria från schemaläggning. 

- Examination av vissa lärandemål som till exempel 

förhållningssätt, samarbetsförmåga, muntliga färdigheter. 

- Breddad rekrytering. 

    

§ 6. Planering 2017  Med ett separat ledningsgruppsmöte för kursutvärderingar 

finns utrymme på övriga möten för diskussioner.  

   Förslag på punkter: 

- Praktiska moment, professionsanknutet. 

Yrkeslivskopplingar. 

- Fler perspektiv, exempelvis barn. 

- Utrymme för reflektion för studenterna, kanske över 

terminsgränserna. 

- Kursgruppsklimat. 

- Pedagogik. Till exempel när mängden lärarledd tid 

minskar. 

- Tydligare forskningsanknutet. 

Ytterligare förslag skickas till Martin Wolgast. 

    

§ 7 Rapporter från lärarlagen  Utgår. 

    

§ 8. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Jakob Nilsson berättar att Lundapsykologerna håller 

stormöte 7/2, där ska bland annat ny styrelse väljas. 

   Jämlikhetsutskottet framför önskemål om mer om bland 

annat hbtq, våld i nära relationer, funktionsnedsättningar. 

   Mer information inför praktiken önskas. 

 

b) Maria Holmqvist berättar att Region Skåne nu ska vara 

hyrläkarfritt, fler landsting följer nog efter.  
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§ 9. Övrigt  I övrigt inget. 

 

Vid protokollet   

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

 

 

Martin Wolgast   Jakob Nilsson 


