
Dnr STYR 2021/1808 
PROTOKOLL 4:2021 

LUNDS 
UNIVERSITET 2021-09-08 

Institutionen för psykologi 
Ledningsgruppen för fristående kurser 

Närvarande Simon Graner Studierektor, ordförande 
ledamöter Geoffrey Patching Översiktskurs och kandidatkurs 

Fredrik Björklund Social psykologi 
Roger Persson Arbets- o organisationspsykologi 
Roger Johansson Examensuppsats 
Ines Bramäo Kognitions- och neuropsykologi 
Frida Rydqvist Doktorandrepresentant 
Stefan Persson TA-representant 

Sekreterare Caroline Flyjer 

Frånvarande Eva Hoff Temakurser 
Vakant Studentrepresentant 
Vakant Personlighets- o utvecklingspsykologi 

§ Ärende Beslut 

§1 J usteringsperson Ines Bramäo utsågs till justeringsperson. 

§2 Föregående mötesprotokoll Lades till handlingarna. 

§3 Fastställande av dagordning Övrig punkt: Nya deltagare till ledningsgruppen. 

§4 Kursutvärderingar HT20. Gruppen gick vidare till §5 a). 
• PSYD32 
• PSYD21 
• PSYKI 1 
• PSYB15 
• PSYD44 
• PSYD52 
• PSYB24 

§5 a) Diskussion: hur ska vi använda Simon Graner sammanfattade huvudpunkterna i 
kursvärderingarna och hur ska de diskussionen och frågan kommer att diskuteras 

främja kursutveckling? vidare. 

§5 b) Canvas som kursledarresurs Simon Graner presenterade en sida i Canvas som 
Samla viktiga dokument, samlar viktiga dokument, instruktioner och 

instruktioner och inlärningsfunktioner. Gruppen gav sina 
kommentarer. 
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inlärningsfunktioner 

§6 Tider och plats för a) Simon Graner berättade frågade om höstens 
ledningsgruppsmöten ledningsgruppsmöten ska hållas i sal eller via 

a) Höstens fortsatta möten i sal Zoom. Gruppen beslutade sig för att sikta på 

eller pi Zoom salsmören till våren och Simon ska se om det 

b) Vårens möten: går att ha hybridmöten under hösten. 

• 220209 13.15-16.00 b) Gruppen godkände de föreslagna datumen. 

• 220406 13.15-16.00 
• 22051113.15-16.00 

§7 Återgång till Gruppen diskuterade frågan. 
campusundervisning, studenter 
och lärares förväntningar och krav 

§8 Avrapportering från kursstart Simon Graner gick igenom antagningsstatistiken för 
HT2 l. Det är högt sökrryck på alla kurser. 

§9 Beviljad utvecklingstid på Utbildningen har fått utvecklingstidspott. Simon 
PSYP56 Graner kommer meddela vilka som blir beviljade. 

§10 Övrigt Nya deltagare till ledningsgruppen. 
Eva Hoff och Petri Kajonius ska bli tillfrågade att 
representera Personlighets- och utvecklingspsykologi. 
Eva Wanek kommer att bli tillfrågad att bli suppleant 
för Arbets- och organisationspsykologi. 
Mats Dahl eller Emilia Thorup kommer att bli 
tillfrågade att representera Temakurser. 
Gruppen godkände förslaget. 
Doktorandsuppleant saknas, Frida Rydqvist kollar 
upp detta med doktorandgruppen till nästa möte. 
Simon kollar upp hur länge man ska sitta med i 
ledningsgruppen samt kontaktar kåren för att få tag i 
en ny studentrepresentant. 

Roger Johansson lyfte problemet att hitta handledare 
till kandidatkursen. 

Roger Persson lyfte frågan art det behövs tydligare 
riktlinjer för när det behövs etikprövning. Det ska 
troligtvis komma från ledningen, det blir en punkt på 
nästa möte. Simon kollar med ledningen. 

Mötet avslutades 
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Justerare 
Ines Bramäo 
Justerare 


