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Åse lnnes-Ker studierektor

Stefan Persson, suppleant TA-representant, ges närvaro- och
yttranderätt, och Elia Psouni ges närvaro- och yttranderätt§ 7.
§ 1. Justeringsperson

Till justeringsperson utses Benjamin Clareus.

§ 2. Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 9) Förslag
ändring av kursplanetext för PSYE 17; därefter löpande
omnumrering av paragrafer.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4. Uppföljning beslut och ärenden
a) Policy för Open Access tidskrifter

a) Sofia Bunke och Martin Wolgast presenterar förslag till
policy för tidskrifter vid institutionen, se bilaga. Uppföljning av
Etzel Cardefias fråga, se protokoll 9:2020, § 13.
Mötet ställer sig bakom policyn som är bra och tydlig.

§ 5. Meddelanden
a) Coronaanpassning, lägesrapport

a) Sofia Bunke meddelar att i stort sett all verksamhet ska vara
digital resten av vårterminen .
För moment som behöver genomföras praktiskt på plats så
krävs dispensansökan, via prefekt till dekan.
Frågan om digitala tentor och rättssäkerheten lyfts som ett
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stort problem; hur avgöra vem som faktiskt skriver tentan.
Ht2 l ska planeras på samma sätt som ht20. Det förväntas mer
besked från universitetsledningen i mitten av mars.

§ 6. Strategi- och kvalitetsplan,

utvärdering 2020 och plan inför 2021

Sofia Bunke redogör för hur institutionens plan förhåller sig till
universitetets och fakultetens planer.
Planen innehåller visioner, mål för olika verksamhetsgrenar,
strategier och handlingsplaner.
Mötet diskuterar planer och beslutar sedan att anta planen
med ändringen att uppdragsutbildning flyttas in under
undervisning samt smärre korrekturfel.
Strategi- och kvalitetsplan för 202 l publiceras sedan på
hemsidan, under rubriken Anställd och Strategiska planer och
styrdokument.

§ 7. Utbildningsplan

Masterprogrammet, beslut om att
anhålla hos fakultetsstyrelsen om
fastställande av utbildningsplanen

Elia Psouni, programansvarig för Masterprogrammet är
inbjuden, och presenterar kort bakgrund och tänkta
förändringar. Den nya utbildningsplanen ska träda i kraft
höstterminen 2022.
Ändringarna rör framför allt termin 2 och 3 och ska ge mer
fördjupning inom valda ämnesgrenar samt ha tydligare
progression.
Mötet beslutar att anhålla hos fakultetsstyrelsen om
fastställande av utbildningsplanen.

§ 8. Förslag till ny valberedning,
Fredrik Björklund och Benjamin
Clareus

Fredrik Björklund och Benjamin Clareus presenterar förslaget
till ny valberedning. Valberedningen föreslås bestå av Kristian
Almquist, teknisk/administrativ personal, och Mikael
Johansson, Tomas Jungert, Ingela Steij Stålbrand och Susanna
Vestberg, forskande/undervisande personal; samtliga är
tillfrågade.
Ingela Steij Stålbrand är föreslagen och deltar därför inte i
denna punkt.
Mötet antar förslaget till ny valberedning. Mandatperioden är
på fem år och startar 5/4 2021 .
Fredrik Björklund och Benjamin Clareus tackas för väl utfört
arbete.

§ 9. Förslag ändring av kursplanetext

förPSYE17

Simon Graner presenterar förslaget till ändring av kursplanetext
för PSYE I 7, förslaget skickades till ledamöterna ut via epost
25/2 av Sofia Bunke.
Ändringsförslaget rör punkten om kursens examination.
Andra meningen föreslås lyda så här i stället: "Examination
består av inlämningsuppgifter som är obligatoriska och
betygsgrundande. Försenade inlämningar har påverkan på
betyget, endast betygen E och D ges försenade
inlämningsuppgifter. Vid kursens slut finns en skriftlig
hemtentamen för de som vill höja betyget från
inlämningsuppgifterna. Inlämningsuppgifter kan lämnas in i
efterhand."
Ändringen måste ha trätt i kraft när ansökningsperioden

3

startar.
Mötet diskuterar förslaget och beslutar därefter att godkänna
förslaget.

§ 10. Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

a) Ledningsgrupp Master 2021:1
Åsa Arvidsson lyfter:
- Den nya utbildningsplanen, se även § 7 ovan.
- Oklarheterna kring krav på campusundervisning och
u ppehål lsti IIstånd.
Det är mindre sannolikt att beviljat uppehållstillstånd dras
tillbaka på grund av detta. Det kan eventuellt bli problematiskt
vid behov av förlängning.
b) Ledningsgrupp PPT 2020:5
Catharina Strid lyfter:
- Protokollet är nr 2020:5 .
- Svårigheterna att rekrytera handledare.
- Inriktningarna barn/ungdom för både KBT och PDT pausas,
de startar inte höstterminen 2021. De resurserna omvandlas till
handledarutbildning.
- Ny yrkeslivsrepresentant, Njördur Viborg, rapporterar att
många psykologer väljer specialistutbildning i stället för
psykoterapeutprogram.
c) Ledningsgrupp PSP 2021:1
Jonas Bjärehed har inget särskilt att rapportera.
d) Forskarkollegium 210204
Sofia Bunke:
- Forskningspolitiska propositionen.
- Genomgång av fakultetens satsningar.

§ 11. Övrigt

I övrigt inget.
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