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Postadress Box 213, 22100 Lund  Besöksadress Allhelgona kyrkogata 16A  Telefon växel, 046-222 00 00  Webbadress www.psy.lu.se  

Ins t i tu t ionen fö r  psykolog i  
Ledningsgruppen för  f r is tående kurser  

 
 
 
 

När-varande 
ledamöter  

Simon Granér 
Bertil Persson 
Geoffrey Patching 
Fredrik Björklund 
Roger Persson 
Inês Bramão  
Eva Hoff 
Jonatan Almfjord 
Frida Rydqvist 
Stefan Persson 

Studierektor, ordförande 
Personlighets- o utvecklingspsykologi 
Översiktskurs och kandidatkurs 
Socialpsykologi 
Arbets- o organisationspsykologi 
Kognitions- och neuropsykologi 
Temakurser 
Studentrepresentant 
Doktorandrepresentant 
TA-representant                      

   
Övriga Caroline Flyjer Sekreterare 
   
Från-varande Roger Johansson Examensuppsats 
   
§  Ärende Beslut 
   
§1 Justeringsperson Stefan Persson utsågs till justeringsperson. 
   
§2 Föregående mötesprotokoll Lades till handlingarna. 

Studentrepresentant Jonatan Almfjord var närvarande 
på föregående möte. Kallelserna till mötena ska gå ut 
via outlook. 

   
§3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 
   
§4 Examination till hösten Till hösten kommer examinationerna kommer med 

största trolighet att genomföras digitalt via Inspera. 
Gruppen diskuterade fördelarna med att använda 
Inspera vid examination samt användandet av 
urkund. Gruppen efterfrågade en administrativ resurs 
som kan vara till hjälp för föreläsarna.  

   
§5 Temakurser går helfart, halva 

terminen VT22 
Gruppen diskuterade för- och nackdelar med 
upplägget att låta temakurser gå på helfart under 
första halvan av vårterminerna.  

   
§6 Retendo för lärare 

 
Gruppen diskuterade problemen med att som lärare 
vara sällananvändare av systemet. 
När planen för hur institutionen ska organisera 
Retendo är klar kommer man att kunna ställa sina 
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§7 Ramar för föreläsning och Gruppen diskuterade definitionen av föreläsning 
semmanum samt seminarium, samt kvaliteten på inspelade 

föreläsningar. 

§8 Kursadministration i förhållande Gruppen diskuterade om administration och 
till undervisningstimmar undervisning borde ligga var för sig i timplanen och 

att examination skulle höra till undervisning. 
Simon Graner förbereder ett beslutsunderlag till 
nästa möte. 

§9 Övrigt 

Mötet avslutades 

Caroline Flyjer 
Vid protokollet 

Stefan Persson 
Justerare 
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§7 Ramar för föreläsning och Gruppen diskuterade definitionen av föreläsning 
semmanum samt seminarium, samt kvaliteten på inspelade 


föreläsningar. 


§8 Kursadministration i förhållande Gruppen diskuterade om administration och 
till undervisningstimmar undervisning borde ligga var för sig i timplanen och 


att examination skulle höra till undervisning. 
Simon Graner förbereder ett beslutsunderlag till 
nästa möte. 


§9 Övrigt 


Mötet avslutades 


Caroline Flyjer 
Vid protokollet 


Stefan Persson 
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