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Dagordning Anteckningar Beslut/uppföljning 

Mötet öppnas   

§1 Val av justerare  Ingela Petersson 

§2 Föregående protokoll Diskussion kring språket i protokollet. 
Svenska kommer fortsätta vara språket 
som används men signaler bör skickas 
uppåt att man vill kunna ändra det till 
engelska.  

Protokollet läggs till 

handlingarna. 

§3 Fastställande av dagordning Fyra punkter läggs till under övrigt.  

 
Dagordningen godkänns. 

§4 Uppföljning av tidigare beslut 

 
Diskussion kring att ha en luvit-sida för 

generel information för 

masterstudenterna är fortfarande under 

diskussion 

 

§5 Litteraturändring, PSYP70 
Methods in Abnormal 
Psychology 

 

Ny kursledare och därav ny 
kurslitteratur. 

 

Godkänd. 

§6 Godkänna frånvaro på grund 

av Erasmus praktik?  

 

Studenterna kan komma tillbaka efter 
sin Erasmus praktik vid lämpligt 
tillfälle med garanterad plats i 
masterprogrammet. Varje fall är dock 
unikt och en plan måste utarbetas med 
studievägledaren.    

 

Godkänd. 

§7 Andväning av bibliotek och 
akademiskt support service samt 

Bättre koordinering behövs för att 
undvika att samma information ges två 
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andra generella presentationer 
 

 

gånger.  
 

Positiv feedback ifrån studenterna när 
det gäller studiestöd för akademiskt 
skrivande.  

 
Problem har dock dykt upp ifrån 
examinatorer där studenter har 
ifrågasatt lägre betygsättning med 
hänvisning till studiestöd som hade väl 
genomarbetat texten. Examinatorer 
ställer sig lite frågande om det är 
studenten eller studiestöd som de 
betygsätter. En fråga om rättsäkerhet 
och rättvis bedömning uppstår. Det 
måste finnas en klar gräns mellan var 
studiestöd lär ut och vad vår institution 
lär ut. Kommunikationen med 
studiestöd bör förbättras. 

 

§8 
Internationaliseringskommiten  
 

Internationlisering på hemmaplan 
kommer nästa internationaliseingsmöte 
att handla om. 

 

§9 Övrigt 
 

a) 1-åriga masterstudenter som vill 
fortsätta vidare till en 2-årig 
masterexamen.  

 
Studenter som vill fortsätta studera 
kommer eventuellt kunna få handledare 
i början på motsvarande termin 4 i 2-
åriga masterprogrammet. Sedan får 
studenterna förhålla sig till redan 
befintliga examinationstillfällen.  

 
b) Ny kursplan för Psyp90.  
Roger lämnar mötet. 10.56. 
 
c) Uppdatering av bedömningskriterier 
 
Förslag om att bedömma ett kluster av 
kriterier istället för varje item för sig. 
Det kommer bli fortfarande detaljerad 
feedback men på ett mer summerande 
vis. För att detta ska kunna 
implementeras på ett adekvat vis 
efterfrågar Elia Psouni 40h som skall 
distributeras till examinatorerna för 
hålla ca två möten. 
 
d)Protokoll på svenska 
Studentrepresentanterna är ofta 
engelskspråkiga vilket minskar deras 
möjlighet att läsa protokollet som måste 
vara på svenska enligt Lunds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Godkänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 






