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Närvaro- och yttranderätt

Jonas Bjärehed studierektor
Simon Graner studierektor
Stefan Persson suppleant TA-representant
Catharina Strid studierektor
Martin Wolgast biträdande prefekt

Anmält förhinder

Åse Innes-Ker studierektor

Stefan Persson, suppleant TA-representant, ges närvaro- och
yttranderätt.
Elinor Schad hälsas välkommen som ny lärarrepresentant.
§ 1. Justeringsperson

Till justeringsperson utses Benjamin Clareus.

§ 2. Dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4. Uppföljning beslut och ärenden

a) Sofia Bunke berättar att de docenter som har önskat nu har
mottagit extern kollegial feedback, bland annat för eventuell
professorskompetens. Granskningen är utförd av professorerna
Ata Ghaderi och Maria Larsson, Karolinska institutet (se IS
protokoll 2021: 1, § 5 a). Återkopplingen är skickad till
respektive docent samt prefekt och biträdande prefekt.
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b) Sofia Bunke meddelar att praxis hittills har varit att person
med anställning som erbjudits arbetsplats, tjänst om minst 50%,
också har erbjudits institutionsdator. Numera erbjuds även
adjungerade arbetsplats. Frågan om erbjudande om dator ska
gås igenom igen.
§ 5. Meddelanden
a) Coronaanpassning, lägesrapport
b) Fyllnadsval lärarrepresentant i
institutionsstyrelsen
c) Mötestider vt22
d) Hantering av kursvärderingar och
kursutvärderingar

a) Sofia Bunke meddelar att nytt rektorsbeslut väntas i nästa
vecka, vecka 24, och sedan även beslut av dekanen.
Vad gäller undervisning ht2 I så har man redan öppnat för fler
möjligheter till undervisning på campus.
b) Sofia Bunke meddelar att fyllnadsvalet är avslutat och att
Elinor Schad är vald som ny lärarrepresentant.
c) Sofia Bunke presenterar mötestider för vt22 och förslaget
godkänns.
d) Studierektorerna presenterar beskrivning av hur
kursvärderingar och kursutvärderingar hanteras. Dessa hanteras
i respektive ledningsgrupp.
Ledningsgruppernas protokoll tas upp på institutionsstyrelsen
och särskilda frågor kan därför lyftas vid behov.
Utformningen av och innehållet i kursvärderingar i stort bör
åter aktualiseras och diskuteras vidare.

§ 6. Kursutbud vt22

Simon Graner presenterar kursutbudet för vt22. Fastställt utbud
skickas in till fakulteten som sedan behandlar det på ett
fakultetsstyrelsemöte.
Institutionen har fått tillfälligt ökade medel med I O HAS, för
det Internationella Mastersprogrammet med antagning HT2 l.
Antalet platser ska därför justeras för PSYP70, PSYP75,
PSYP80 och PSYP85 .
Mötet bifaller lagt förslag med justering av antal platser för
nämnda kurser.

§ 7. Examinatorer ht21

- Maria Afzelius är legitimerad familjeterapeut och anställd av
Malmö universitet. Det är enligt Högskoleförordningen tillåtet
att utse examinator från annat universitet.
- PSYHIO, trolig examinator Mats Dahl.
- BVPLO I ges ej hösttermin.
- PSUN2 l, namn saknas.
Beslut om utseende av examinator för PSYH I O och PSUN2 l
fattas av prefekten i efterhand.

§ 8. Kursplan Handledarutbildning

KBT FAM och PDT

Jens Knutsson och Catharina Strid presenterar förslaget.
Handledarutbildning är fortbildning för psykoterapeuter.
Medel för kursen finns då två inriktningar på
psykoterapeutprogrammet har pausats; barn- och
ungdomsinriktningarna i respektive PDT och KBT. 6 platser
ges åt PDT, 6 platser åt KBT och 4 platser åt familjeterapi.
Handledarutbildningen planeras att starta vt22 och ges på
halvfart i ett och ett halvt år. Förslaget har passerat
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institutionens kursplanegrupp.
Kurskoden i förslaget är felaktigt, detta är inte
uppdragsutbildning.
Mötet diskuterar några punkter:
- Handledaruppdrag ska godkännas av examinator.
- Utbildningsuppdrag ska studenten själv anordna.
- Uppmaning att använda aktiva verb i kursens
målformuleringar.
Mötet beslutar att fastställa kursplanen med tillägg så som
ovanstående punkter. Fastställandet sker under förutsättning att
fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande på deras möte 16/9.
Jens Knutsson lämnar mötet.

§ 9. Uppdragsbeskrivning för

forskningsansvarig

Sofia Bunke och Martin Wolgast presenterar förslaget till
uppdragsbeskrivning för forskningsansvarige .
Förslaget har diskuterats i forskarkollegiet.
Mötet diskuterar förslaget och pekar på vikten att uppdraget
även ska innehålla utåt- och uppåtriktat proaktivt arbete.
Utgångspunkten är att uppdraget ska vara på I 0% och på 3 år.
Mötet bifaller lagt förslag med tillägg om utåtriktad aktivitet.

§ 9. Protokoll från ledningsgrupper

och minnesanteckningar från
kommitteer

a) Ledningsgrupp BVP 2021:3
Simon Graner och Åsa Arvidsson lyfter:
- Ansökningsstatistik visar att majoriteten av studenterna väljer
psykologikurser framför sociologikurser. Med detta följer att
studenter som läser fristående kurser kan få svårt att komma in
på till exempel kandidatkursen PSYKI I.
Diskussioner pågår kring förbättringar.
b) Ledningsgrupp FK 2021:2 och 2021:3
Simon Graner lyfter:
- Beslut att i personalplanen kunna specificera vad som är
administration, undervisning och examination.
c) Ledningsgrupp Master 2021:3
Simon Graner och Åsa Arvidsson lyfter:
- Har fått ytterligare tillfällig tilldelning av HÅS.
d) Ledningsgrupp PPT 2021:2
Catharina Strid har inget särskilt att rapportera.
e) Ledningsgrupp PSP 2021:5
Jonas Bjärehed lyfter:
- Kursutvärderingar.
f) Forskarkollegium 210520
Sofia Bunke lyfter:
- Nominering av elektorer för utseende av styrelser i
Vetenskapsrådet, Forte, Formas samt Vetenskapsrådets
ämnesråd . (Se vidare i minnesanteckningarna).
Sofia Bunke meddelar att Daiva Daukantaite och Tomas
Jungert är nominerade från institutionen.
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§ 8. Övrigt

I övrigt inget.

Avtackning

Jens Knutsson avtackas som lärarrepresentant; Jens fortsätter
dock i styrelsen men som studierektor för
psykoterapeutprogrammet.
Catharina Strid avtackas som avgående studierektor för
psykoterapeutprogrammet.

Vid protokollet

sdu:k~mizfAnita Lennerstedt
Justeras:

Sofia Bunke

