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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Justerings person 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 

Ordförande 
Lärarlag kurs 10 

Lärarlag kurs 5 
Lärarlag kurs 8 
Lärarlag kurs 7 och 9 
Studerande te 8 
Lärarlag kurs 2 
Lärarlag kurs 3 
Lärarlag kurs 1 
Lärarlag kurs 6 och 13 
Lärarlag kurs 14 

Sekreterare 

Studievägledare 
Lärarlag kurs 12 

Inst för psykologi 

Y rkeslivsrepresentant 
Inst för psykologi 

" 

Inst för psykologi 

" 

Inst för psykologi 

Inst för psykologi 

Inst för psykologi 

" 
Sociologiska inst 

Mötet hålls via zoom. 

from§4b 

§7 

Anna Pardo ges närvaro- och yttranderätt för hela mötet; Gisela 
Priebe ges närvaro- och yttranderätt för § 7. 

Tomas Kempe utses. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Rapport från institutionsstyrelsemötet 13/4 
a) Jonas Bjärehed berättar om planen att få bättre struktur på 
timplaneprocessen med ett så kallat årshjul. För systemet 
Retendo kommer Stefan Persson att bli administratör och 
behjälplig med inmatning, 
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§ 5. 

§ 6. 

b) Uppdaterade samordningspunkter 

c) Rapport från möte med Psykologförbundet 
gällande PTP 

d) Rapport från nationellt studierektorsnätverk 

Kursutvärderingar: 

a) Kurs 3 

b) Kurs 10 

c) Kurs 13 

Vt21 och inför ht21 
a) Planering 
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b) Jonas Bjärehed har uppdaterat den gemensamma listan med 
samordningspunkter. 

c) Jonas Bjärehed rapporterar från möte med Psyklogförbundet 
om PTP-tjänstgöringen och diskussioner kring att införliva denna 
i utbildningen. Psykologprogrammet är idag en av få utbildning 
där examen inte samtidigt ger legitimation. Psykologförbundet 
har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till kommande 
kongress. 

För- och nackdelar diskuteras. 
Punkter som lyfts: 

- Finansiering. Idag får PTP-psykologen lön. Hur blir det om det 
ska ingå i utbildningen och kräva ytterligare CSN? 
- Vem säkrar platser? Blir det bättre och jämnare kvalitet på 
platserna om det ordnas från utbildningsgivaren? 
- Tappar man bort att psykologprogrammet är en 
generalistutbildning? 

d) Jonas Bjärehed rapporterar från möte med nationella 
studierektorsnätverket. Mycket handlade om corona och 
anpassningar. Olika universitet har valt olika sätt att hantera 
öppenhet/undervisning på campus; de allra flesta har sina 
terapimottagningar öppna. 

Vikten av att dra lärdomar och nytta av de digitala kunskaperna 
och hur de ska användas i fortsättningen. 

Kurserna 6, 7, 9 och 12 tas upp på nästa möte 19/5. Kurs 14 tas 
upp i höst. 

Kursutvärderingarna har gått som bilagor till denna kallelse. 
Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan; utan 
bilagor. 

Kursvis genomgång av särskilda frågor. 

a) Kurs 3. 
- Kommande större revidering och översyn, av både innehåll och 
progression, bättre och jämnare arbetsbelastning för studenterna. 
- Omsättning av lärare. 

b) Kurs 10. 
- Problem med låg svarsfrekvens. 
- Delkursvärderingarna har hyfsat stabila värden. 
- Det så kallade externatet på delkurs 10:2 är omgjort till ett 
organisationslabb. Delkursen består idag av tre ganska separata 
moment, utvecklingsbehov finns. 

c) Kurs 13. 
- Låg svarsfrekvens. 
- VFU är mycket uppskattad. 
- Delkurs 13: 1 upplevs som splittrad. 

a) Inget särskilt att rapportera. 

b) Påminnelse om litteraturändringar och b) Detta är en påminnelse. 

kursplaneändringar inför ht2 I, tas upp på mötet 
19/5 och förslag ska gå med kallelsen 12/5 



§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

Gisela Priebe: Våld i nära relationer, 
sammanfattning och överlämning 

Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 

b) Yrkes I i vsrepresentanterna 

Övrigt 
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Gisela Priebe har varit ansvarig för samordning av moment om 
examensmålet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. 
Gisela Priebe lämnar institutionen efter detta år och presenterar 
därför en genomgång och sammanställning, den ska göras 

tillgänglig för alla sedan. 
Gisela Priebe har gått igenom kursplaner, litteraturlistor samt 

intervjuat kursansvariga. I genomgången finns också förslag på 
åtgärder. 

Några punkter som lyfts: 
- Baskunskaper behövs och också vad som är specifikt för just 
psykologyrket. 
- Hur examineras befintliga inslag? 
- Djupare förankring och diskussioner behövs, även rollspel och 
övningar. 
- Kursövergripande litteratur och inslag. 

Detta PM ska läsas och sedan tas upp i ledningsgruppen. 

Stort tack Gisela Priebe för denna genomgång och förslag på 
fortsatta insatser! 

a) Erik Lundin berättar att terminsrådets andra möte vt21 ska 
hållas; en punkt är Canvassidorna där mer enhetlighet önskas. 

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

r övrigt inget. 

z:rxe,v1,uw-w-
Anita Lennerstedt 

J:::;jär -- Justeras: 
Tomas Kempe 


