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§1 Val av justeringsperson

Moa Sjöholm utses till justeringsperson.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3 Föregående protokoll, 2020:4

Föregående protokoll läggs med godkännande till
handlingarna.

§ 4 Meddelanden

- Nya rekommendationer avseende Covid-19.
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Diskussion förs om möjligheterna till att utföra moment på
plats samtidigt som Folkhälsomyndighetens
rekommendationer efterföljs. Mötet är överens om att
kvalitetsaspekten av den digitala undervisningen är viktig, och
därför behövs feedback från studenterna.
Studentrepresentanterna tar med sig frågan om att samla in
feedback. Förslag om att göra tillägg på kursutvärderingen för
att kunna utvärdera den digitala undervisningen. Uppföljning
av denna punkt på nästa LG BVP.
- Rättning i litteraturlistan BVGA42 (ej beslut).
- Utvecklingsplan FK, BVP och master håller på att
färdigställas och kommer att presenteras på kommande LG
BVP.
- Upphandling av Sunet och lnspera. Kort diskussion förs om
användandet av lnspera och Canvas för digitala tentor.
- Alumnprojekt SSR där beteendevetare från Lunds
universitet deltar.
Ulf Ericsson ansluter till mötet kl 10.00.
Bo lsenberg lämnar mötet kl 10.00.
Mötet ger Ulf Ericsson och Jan-Olof Nilsson närvaro- och
yttranderätt.

§ 5 Ny sammansättning i

ledningsgruppen ( enligt
fakultetens delegationsordning)

Anna Hjalmers Mattsson informerar om att LG BVP ska
lägga fram förslag till fakulteten på sammansättningen av
ledningsgruppen. Förslag på representanter från psykologi är
Jean-Christophe Rohner och Ingela Steij Stålbrand som
ordinarie ledamöter samt Ulf Ericsson som suppleant. Förslag
på representanter från sociologi är Bo lsenberg och Fredrik
Sandberg som ordinarie ledamöter samt Magnus Karlsson
som suppleant.

Anna Hjalmers Mattsson skickar förslaget för beslut av
fakulteten.

§ 6 Kursvärderingar och

kursutvärderingar

Anna Hjalmers Mattsson presenterar den sammanvägda
mallen för kursutvärderingar som genomförs på Institutionen
för psykologi. Diskussion förs om huruvida
rapportskrivningen utifrån kursutvärderingarna ger eller tar
från lärarnas pedagogiska utveckling. Mötet är överens om att
det är viktigt att studierektorerna är med och skapar rutiner
kring detta, så att det finns utrymme i de kursansvarigas
timplaner. Studentrepresentanterna upplever inte att
studenterna lägger mycket tid på kursutvärderingarna, därför
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behöver det finnas tid avsatt för detta på lektionerna, även när
dessa sker digitalt.

§ 7 Ny litteraturlista BVPL0l
VT21

Ulf Ericsson berättar om resonemanget bakom valet av ny
bok i kombination med vetenskapliga artiklar och
handbokskapitel. Mötet är överens om att det är viktigt att
studenterna får en djupare förståelse för projektledning både
inför kommande kurser och inför arbetslivet.
Jan-Olof Nilsson lämnar mötet kl. 11.00.
Ledningsgruppen godkänner förslag på ny litteraturlista inför
VT21.

§ 8 Nytt upplägg för BiP-dagen

Ingela Steij Stålbrand berättar att BiP-dagen kommer att
genomföras digitalt den 15/1-2021. Studenternas
presentationer kommer ske i form av posters. Ingela Steij
Stålbrand och Ulf Ericsson undersöker möjligheten till att
göra en kortare film om hur det är att göra praktik som
beteendevetare, samt att ha ett live-sänt samtal med olika
representanter från arbetslivet. Ambitionen finns att också
ordna mingel, men det finns svårigheter kring vilka system
som skulle kunna fungera för detta.

§

9 Canvas-sida för
studievägledningen

Isabelle Hansson berättar om Canvas-sidan för
studievägledningen. Studenterna kommer ha möjlighet till
tidsbokning, digital drop-in samt få information om studieoch karriärrelaterade frågor och händelser. Diskussion förs om
för- och nackdelar med att ha en programsida för programmet
på Canvas.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet via Zoom avslutas kl 11.30.
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Vid protokollet
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