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Mötet hålls via zoom.
Anna Pardo och Karl Dahlstrand ges närvaro- och yttranderätt.
§ I.

J usteringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från institutionsstyrelsemötet 8/ 12

a) Jonas Bjärehed rapporterar:
- Budget för 2021 fastställdes enligt förslaget. Läget på
undervisningssidan är för tillfallet gott, vissa kurser har fått fler
timmar, men fortsatt ökning kan inte ske hur som helst.
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Anna Pardo efterlyser tydlighet vad gäller medel för den
kompletterande utbildningen .
- Plan för jämställdhet antogs enligt förslaget.
- Fakultetsstyrelsen har gett Akademiska Hus i uppdrag att gå
vidare med programhandling, nybyggnation och renovering.
b) Samordnings frågor

b) Jonas Bjärehed lyfter två punkter:
- Övergång från SPSS till Jamovi planeras. Jamovi är ett mer
lättillgängligt program. Daiva Daukantaite arbetar med översyn
av kurs 12, det behövs bland annat mer utrymme för repetition.
Det kan eventuellt leda till kursplaneändringar.
- Ökat samarbete med BUP och Region Skåne kring bland annat
prakik- och klinikplatser.
Dokumentet Samordningsfrågor finns tillgängligt i LUbox.

§ 5.

c) Feedback från kursansvarig kurs 11

c) Martin Wolgast lyfte frågan om kravnivån är för låg, men kan
efter diskussioner med alternativansvariga lärare konstatera att så
inte är fallet. Dialog om bland annat examinationer förs med
varje sådan lärare inför varje termin.

d) Hantering av resultatnoteringar

d) På ledningsgruppsmöte nr 9 2018 bestämdes att listor med
resultatnoteringar ska förvaras i LUbox. Två anledningar är att
sådana listor ska inte förvaras på enskild lärares dator, av
säkerhetsskäl, och att administrationen behöver ha tillgång till
dem för uppföljning av och hjälp till studenter. De kurser som
ännu inte använder LUbox uppmanas börja under vt21 .

e) Gruppindelningar

e) För att underlätta för komplettanderna som läser med många
olika terminsgrupper så föreslås att gruppindelningarna för de
delkurserna göras av administrationen. Det gäller under vt2 I för
2:2, 5:3 , 6:2, 6:3, 10:1 och 13. För kurs 9 har Anna Pardo direkt
dialog med ansvarig lärare.
Även övriga kursers gruppindelningar kan göras av
administrationen.
Beslutas att göra så.

Rapport från kurs 4

Karl Dahlstrand är ansvarig för kurs 4, Juridik för psykologer,
och särskilt inbjuden till detta möte. Kursutvärdering för kurs 4
togs upp på mötet i november.
Karl Dahlstrand berättar att kursupplägget är väl inarbetat och
fungerar bra, hemtenta ska utvecklas. Syftet med kursen är bland
annat att ge studenterna kunskap om relevant lagstiftning,
yrkesetik och professionalitet. Diskussioner förs kring lagtexter,
tolkningar och tillämpningar; etik; hur olika juridik kan tolkas i
olika fall och från olika vinklar; psykologutlåtanden i förhållande
till rättsprocesser.
På flera andra kurser finns intresse för fortsatta diskussioner.

§ 6.

Coronaläget och ht20

Undervisning som fortfarande sker på campus är handledningen
på kurs 9. Viss oro finns och delvis övergång till zoom pågår.
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§ 7.

Inför vt21:
a) Coronaläget och planering, schemaläggning

b) Ledningsgruppens arbete

§ 8.

a) I stort sett all undervisning ska ske på distans, men med
undantag. Moment som ska gå över till distans måste höra av sig
om avbokning av lokaler.
b) Mötena under vt2 l kommer att hållas på zoom och mötet
diskuterar olika möjligheter, tekniskt och innehållsmässigt, för att
göra dem hanterbara och meningsfulla.

c) Examinatorsrollen, handbok för lärare och
dokumentet kursmål/examinationsformer

c) Jonas Bjärehed påminner om arbete med att se över
examinatorsrollen och handbok för lärare, vilket ska ske under
våren.
Dokumentet om kursmål och examinationsformer ska ses över
och uppdateras.
Samtliga dokument finns tillgängliga i LUbox.

Rapporter:
a) Studentrepresentanterna
b) Y rkeslivsrepresentanterna

a) Erik Lundin berättar om ett kommande projekt om mer
feedback på framför allt tentor. Studenter efterlyser ofta mer
information om vad som krävs för godkänt.
b) Dariush Djamnezhad har inget särskilt att rapportera.

§ 9.

I övrigt inget.

Övrigt

Vid protokollet
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