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Mötet hålls via zoom.
Nya ledamöterna Ines Bramao, kurs 2, Robert Holmberg, kurs
10, och Catharina Strid, kurs 7 och 9, hälsas välkomna.

§ 1.

Justerings person

Tomas Kempe utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Uppdaterad dagordningen fastställs.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från institutionsstyrelsemöte 14/9

a) Jonas Bjärehed rapporterar:
- Presentation av byggprojektet Campus Paradis. Planerad tid för
nybygge och renoveringar är just nu 2023/2024 - 2030.

b) Uppdaterade samordningspunkter

b) Jonas Bjärehed påminner om listan som finns tillgänglig i
LUbox, mappen Viktiga dokument och beslut.
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c) Te I 0 vt2 J, utvärdering examensmål

d) Te JO vt21 och te 1 ht21

c) Jonas Bjärehed berättar kort om te 10 vt21 och deras
utvärdering av examensmålen. Endast 7 svar har inkommit.
d) Te I 0 vt2 l hade 39 studenter. Två studenter är omregistrerade
ht21 och övriga är klara.
Te I, antagna ht2 I, har denna mötesdag 4 7 studenter, 29 kvinnor
och 18 män. Åldern varierar 19-38 (vt2 I : 20-50; ht20: 19-56).
Genomsnittsåldern är 22,3 (vt2 l : 26; ht20: 24,8). 39 av 47 (vt2 l:
32 av 48; ht20: 33 av 48) är 25 år eller yngre.
För de olika kvotgrupperna ser genomsnittsåldern ut som följer:
BI - 20,65 (vt2 J: 23 ,65 ; ht20: 23 ,67); BII - 24,5(vt21: 21 ,75 ;
ht20: 33 ,3); HP - 25,3 (vt21: 30,06; ht20: 24,46).
Antagningspoäng: BI-21 ,67 (vt21 : 21,61 ; ht20: 22,08; vt20)
(max 22,5), BII - 21 ,67 (vt21 : 21 ,63 ; ht20: 21 , 15) (max 22,5),
BF - 4 (max 4,00), HP - 1,75(vt21: 1,60; ht20: 1,65) (max
2,00).
e) Jonas Bjärehed meddelar att Anna Pardo slutar som
inriktningsansvarig. Ny ansvarig tillträder 1/ 1 2022 .

e) Komplettander
§ 5.

Examinationer

Jonas Bjärehed lyfter punkter för diskussion som att inte använda
samma tentafrågor termin efter termin, kanske inte heller samma
struktur, utformningen av frågor, med mera. Här finns utrymme
för kvalitetsförbättring och ytterligare diskussioner, eventuellt
ämne för studiedag.

§ 6.

Kursplane- och kurslitteraturändringar inför
ht21
a) Kurs 7 och kurs 9

a) Catharina Strid presenterar förslaget med nytt lärandemål om
våld i nära relationer, det gäller både kurs 7 och kurs 9.
Efter diskussion beslutas att Catharina Strid återkommer med
nytt förslag.

b) Kurs 14

§ 7.

§ 8.

b) Kurs 14 togs upp på mötet i maj , se§ 7 d; då bordlades frågan
om villkor på avslutad kurs/delkurs för att ta opponera på
uppsats. Formuleringen med Kurs H är felaktig.
Mötet diskuterar om det går att ha krav, om det ska vara hel
kurs 12 eller delkurs 12: I.
Frågan bordläggs och Margit Wångby Lundh återkommer med
nytt förslag.

c) Kompletteringsutbildningen (information)

c) Jonas Bjärehed meddelar att några av kursplanerna är
justerade, det gäller endast indelningen i moment (delkurser).

Ht21 och inför vt22
a) Planering

a) Universitetet och fakulteten har beslutat om planerad återgång
till campus, vilken ska vara klar till 1/ 11 . Dock gäller att lagda
scheman ligger, omfattande ombokning ska inte göras men det
går bra att önska fler moment på campus.
Vt22 ska planeras som helt och hållet på campus.
Fredag I/ I 0 kl 12 ska scheman senast vara inskickade.
För timplaner och avstämning kontaktar man Jonas Bjärehed.

b) Utbildningsutvärdering - nytt försök vt22

b) Jonas Bjärehed meddelar att den uppskjutna
utbildningsvärdering planeras till vt22 . Den ska samordnas med
psykoterapeutprogrammet men skickas in separat.

Rapporter:
a) Studentrepresentanterna

a) Erik Lundin berättar att hittills har endast te 1 utsett
terminsråd. Val av terminsråd behöver ske på schemalagd tid, så
som det står i förslaget.
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Många studenter tycker att det är kämpigt med långa zoompass,
till exempel föreläsning på fyra timmar.

§ 9.

b) Yrkeslivsrepresentantema

b) Ingen närvarande.

Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt

Justeras:

· \,_
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Tomas Kempe

