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Inst för psykologi

Mötet hålls via zoom.
§ 1.

J usteringsperson

Tomas Kempe utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Studentfeedback

a) Jonas Bjärehed berättar att administrationen före påsk gjorde
ett utskick till alla studenter med information om dagsläget och
med en önskan om feedback. Hittills har ett 30-tal studenter
svarat. Överlag är det mest positiv respons, man ser de
ansträngningar som görs och att man ändå har lyckats lösa saker
och ting. För enskilda är det svårt med ensamheten och med
motivationen; för vissa har vardagen blivit enklare. När fler svar
har kommit in, så skickas det ut till samtliga.

b) Information om studieverkstaden

b) Jonas Bjärehed meddelar att Studieverkstaden ska genomgå en
större omorganisation.

c) Samordnings frågor

c) Kursvis genomgång av pågående frågor. Jonas Bjärehed ska
sedan uppdatera dokumentet.
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Några särskilda punkter:
- Kurs I. Jamovi införs.
- Kurs 5. Lärarlagmöte med samtliga medverkande för
helhetsöversyn.
- Kurs 6. Många externa lärare gör kursutveckling något svårare.
- Kurs 9. Rättssäker examination av det handledda klientarbetet
är problematiskt när det inte filmas.
- Kurs 12. Diskussion kring omstrukturering är uppskjuten .
Mer generella frågor:
- Bemanning.
- Mer information om olika tekniska hjälpmedel, bland annat till
externa lärare.
- Hur säkerställer man att studenterna lär sig det de ska, med
tanke på att det är en professionsutbildning och i förhållande med
digital undervisning.
- Vissa moment fungerar riktigt bra att göra digitalt.
Till hösten sker en del ändringar vad gäller kursledare och
delkursledare:
- Delkurs 1:4 Patric Nordbeck ny delkursansvarig.
- Kurs 2 lnes Bramao, ny kursansvarig.
- Kurs 7 och 9 Catharina Strid ny kursansvarig.
- Kurs 10 Robert Holmberg ny kursansvarig.
- Delkurs 12:2 Tove Lundberg tillbaka som delkursansvarig.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

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

a) Inget särskilt att rapportera.

c) Påminnelse om kursutvärderingar till motet i
april, gäller kurserna 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och
14. Kallelsen skickas ut 21 /4

c) Påminnelse om vilka kursutvärderingar som tas upp på mötet
28/4. Kursutvärderingarna ska gå med kallelsen som skickas ut
21 /4. Kurs 12 behandlas på mötet i maj .
Jonas Bjärehed meddelar att Gisela Priebe medverkar kring
punkt om våld i nära relationer; Gisela Priebe lämnar
institutionen.

d) Påminnelse om litteraturändringar och
kursplaneändringar inför ht2 l , tas upp på mötet
19/5 och förslag ska gå med kallelsen 12/5

d) Påminnelse om att litteraturändringar och kursplaneändringar
inför ht2 l ska tas på mötet i maj . Förslag ska gå med kallelsen
12/5.
Jonas Bjärehed informerar om att institutionens kursplanegrupp
har möte 15/4.

Rapporter:
a) Studentrepresentanterna
b) Yrkeslivsrepresentanterna

a) Erik Lundin har inget särskilt att rapportera.

b) Det är önskvärt med fler deltagande lärare.

b) Dariush Djamnezhad har inte heller något särskilt att
rapportera.
I övrigt inget.

Övrigt
Vid protokollet

~ ~ l , v ( 0;sfaff
Justeras:
Tomas Kempe

