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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 

Ordförande 
Studievägledare 
Lärarlag kurs I 0 
Lärarlag kurs 12 

Lärarlag kurs 5 
Lärarlag kurs 8 
Lärarlag kurs 7 och 9 

Studerande te 8 
Lärarlag kurs 2 

Lärarlag kurs 3 
Lärarlag kurs I 
Lärarlag kurs 6 och 13 
Lärarlag kurs 14 

Sekreterare 

lnst för psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 
Jnst för psykologi 

lnst för psykologi 

lnst för psykologi 

Sociologiska inst 

Mötet hålls via zoom. 

Tomas Kempe utses. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Jonas Bjärehed rapporterar: 
a) Rapport från institutionsstyrelsemötet 2/3 - Strategi- och kvalitetsplan antogs, publiceras sedan på 

hemsidan. 

b) Samordnings frågor b) Några punkter: 

- Kommunikation mellan kurser vid behov; till exempel om något 
moment blir försenat och därmed kolliderar med annan kurs. 
- Jens Knutsson berättar om den arbetsgrupp som ser över inslag 
om bland annat genus och intersektionalitet, utvecklingsarbete 
pågår. 

- Jonas Bjärehed informerar att diskussionerna om metod och 
statistik pågår. 
- lnes Bramao kommer att ta över som kursledare för kurs 2. 
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§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

Kursmål - examinationsformer 

Vt2 l och inför ht2 l 
a) Planering 
b) Halv studiedag, 17/3 - fokus och form 

c) Påminnelse om kursutvärderingar till motet i 
april, gäller kurserna 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 

14. Kallelsen skickas ut 21 /4 

Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

Övrigt 

Vid protokollet 

J4~ ~Vvvl 11/J;fRcl 

Justeras: 

2 
- Catharina Strid kommer att ta över som kursledare för kurs 7 
och 9. 

Genomgång kursvis av dokumentet med fokus på förändringar 
och nyheter, se bilaga denna kallelse. 

Några mer övergripande punkter: 
- Bra om coronaanpassningar markeras tydligt i texten. 
- Detta är ett viktigt dokument även för alla delkursansvariga och 
momentansvariga, särskilt nya sådana. 
- Markera vilken delkurs det handlar om. 

Margit Wångby Lundh berättar om möjligheten att på kurs 14 i 
stället för uppsats skriva en systematisk litteraturöversikt. Det 
behövs manual och instruktioner till både studenter, examinatorer 
och även handledare. 

Efter justeringar och korrektur ska dokumentet läggas ut på 

hemsidan. 

a) Timrapportering och schemaläggning pågår. 

b) Planering av studiedagen onsdag 17 /3 pågår. 

c) Påminnelse om vilka kursutvärderingar som tas upp på mötet 
28/4 . Kursutvärderingarna ska gå med kallelsen som skickas ut 
21 /4 . 

Daiva Daukantaite meddelar förhinder till detta möte; 

kursutvärdering för kurs 12 tas upp på följande möte i maj. 

a) Erik Lundin berättar att möte hållits med terminsombud, 
representanter för te I, 5, 6 och 8 närvarade. Några punkter: 

- Man är generellt nöjd med distansundervisningen, men vill 
gärna träffas på campus. 
- Ibland otydligt om det är akademisk kvart eller inte. 
- Canvassidor borde ha mer enhetligt utseende för att underlätta 
navigering. 
- Mer teknisk support för zoom, särskilt vissa inslag, som att visa 
videoklipp, kan orsaka problem; support efterlyses. 

b) Dariush Djamnezhad berättar om en skolkonferens planerad 

först till ht20, nu ges ht2 l men på distans. Eventuellt kan 

studenter få delta. 
Diskussioner förs också om hur det kan bli efter corona, vissa 

distansupplägg kommer att fortsätta. 

I övrigt inget. 

--,~~ 
Tomas Kempe 


