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Terese Farkas 
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Ordförande, studierektor, 
Familj ei n riktning 
Psykodynamisk inriktning 
Kognitiv inriktning 
Studeranderepresentant Familj 
Studeranderepresentant PDT 
Studievägledare 
Y rkesli vsrepresentant 

Inst. för psykologi 
Inst. för psykologi 
Inst för psykologi 
Inst. för psykologi Anländer kl 16:35 
Inst. för psykologi 
Inst. för psykologi 
Inst för psykologi 
Region Skåne 

Sekreterare Inst. för psykologi 
Lämnar mötet kl 17:20 
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Fastställande av dagordning 
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Föregående protokoll 

Lägesrapport från kursansvariga 

Pelle Olsson utsågs till justeringsperson. 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg 
under§ 10 
a) Avslutningsceremonin 

Läggs till handlingarna 

FAMILJ: Det är en intensiv period nu för 
studenterna som är i gång med uppsatsarbetet. 
Pelle redogör för kursvärderingarna för ht20. 
Genomgående besvikelse över digital 
undervisning, en del föreläsningar är väldigt 
uppskattade, 1 itteraturseminarierna väldigt 
uppskattat. Hela kursgruppen har svarat så 
mycket hög svarsfrekvens. 
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§ Ärende Beslut 
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Anna infogar att studenterna värdesätter Pelles 
arbete, han har lyft många studenter nu under den 
här perioden. 

PDT: Uppsatsarbetet tar mycket av studenternas 
tid nu. Examinationsseminarium i mars fungerade 
bra. Förlust att inte kunna ha handledningen live. 

Jens anländer till mötet. 

5. Lägesrapport från studenter och 
yrkes I i v srepresentant 

Lägesrapport från yrkesrepresentant 

KBT: Märks att det är slutspurten på 
utbildningen, många är stressade. Mycket 
uppsatsarbete, sista inlämningsdag är den 9 maj. 
Den individuella handledningen är i gång, 
handledarna tycker att det fungerar bra. 

Njördur tar upp frågan om problem med statistik 
och metodikdelen. Catharina informerar om 
systematisk litteraturstudie. Diskussioner fördes 
om när under utbildningen undervisning i 
vetenskapstcori och forskningsmetodik ska 
påbörjas och hur mycket statistikundervisning 
studenterna behöver. 

PDT: Examinationsmomentet var mycket bra 
även om det var digitalt. Alla studenter är 
fokuserade på att få klart uppsatsarbetet. Många 
frågor om avslutningen. 

Familj: Informerar om att det finns 
Facebookgrupper. Om man inte kan träffas live 
nu vid avslutningen hade det varit uppskattat om 
man kunnat träffats vid ett senare tillfälle. 
Förslag på mentorskap för dem som ska starta nu 
i höst om det blir fortsatt med undervisning via 
zoom. Har varit mycket bra att litteraturstudien 
funnits. Uppsatsarbetet har påverkats av att man 
inte kunnat samla in material som man tänkt. 
Önskar förståelse för detta. 

KBT: Inriktningen saknar studentrepresentant. 

Njördur Yiborg informerar att psykiatrin har ett 
stort intresse av psykoterapi. Det finns ett ökat 
behov av KBT utbildad personal i den 
standardiserade vårdprocessen och undrar hur 
platserna för nästa utbildningsomgång är 
fördelade. Catharina informerar att platserna är 
fördelade med. 28 st KBT vuxen, 28 st PDT 
vuxen samt 24 st platser för familjeinriktningen. 

lsabelle informerar att det är 85 sökande till KBT, 
83 sökande till PDT och 69 sökande till familj. 
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6. Förslag till ändring i litteraturlistan 
PDT 

7. 

8. 

Förslag till ändring av provmoment 
kurs 2 och 4 samt kurslitteratur för 
kurserna 1, 2 och 4 på 
familjeinriktningen. 

Ändring av poäng över terminerna 
och i kursplanerna KBT 

9. Hantering av tillgodoräknande av 
kurser 

Man kommer att se över antagningsprocessen till 
nästa omgång. Behöver vara mer tydligt vad som 
krävs för att bli antagen och vilka intyg som 
behövs. 

Beslutades att godkänna ändringen i 
1 itteraturl istan. 

Beslutades att godkänna ändringen av 
provmomenten samt ändringarna i I itteraturlistan. 

Ärendet bordlades. Kallar till ett extra 
ledningsgruppsmöte i maj alternativt 
ordförandebeslut då ändringen endast är 
redaktionell 

Beslutades att anta tillvägagångssättet för 
ansökan om tillgodoräknande av kurser. 
De som ska ansöka om tillgodoräknande av 
kurser får göra det efter antagningsprocessen är 
klar. 

10. 
Övriga frågor 

a) Avslutning 
Catharina informerar om den digitala 
avslutningen. 

Vid protokollet 

twoJWOi ~~ 
Eva-Lena Hansson 

Justeras 

Catharina Strid Pelle Olsson 
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