
Dnr STYR 2021/2151 
PROTOKOLL 5:2021 

LUNDS 
UNIVERSITET 2021-10-20 

Institutionen för psykologi 
Ledningsgruppen för fristående kurser 

Närvarand Simon Graner Studierektor, ordförande 
e Geoffrey Patching översiktskurs och kandidatkurs 
1.edamöter Fredrik Björklund Socialpsykologi 

Roger Persson Arbets- 0 organisationspsykologi 
Roger Johansson Examensuppsats 
Ines Bramäo Kognitions- och neuropsykologi 
Frida Rydqvist Doktorandrepresentant 
Stefan Persson TA-representant 
Eva Hoff Personlighet & utvecklingspsyk. 
Mats Dahl Temakurser 

Sekretera Hannele Granström 
re 

Frånvaran 
de Vakant Studentrepresentant 

§ Ärende Besl.ut 

§1 Justeringsperson Mats Dahl utsågs till 
justeringsperson. 

§2 Föregående Lades till handlingarna. 
mötesprotokoll 

§3 Fastställande av Dagordningen fastställdes. 
dagordning 

§4 Mentorsprogram för doktorander Simon har haft möte med 
doktoranderna och presenterat 
ideer om hur institutionen ska 
utveckla pedagogiska färdigheter 
hos doktoranderna. Doktoranderna 
är positivt inställda till ett 
mentorsprogram där lärare kan 
agera som kritisk vän. Doktoranden 
tar tillfälligt över ett moment av 
en lärare som är med vid första 
föreläsningen/seminariet samt ger 
feedback både innan och efter 
undervisningen. Projektet 
pilottestas till våren. 
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§5 Kandidatkursen (PSYKl 1) a) Mer platser behöver erbjudas på 

a) Utökat antal platser från ca 55 kurs PSYKll till studenter från 

till 70 studenter, minskar platser FK, så att de kan ta examen på 

på PSYDll Lunds universitet. PSYDll minskas 
med ca 20 platser. 

b) Prioriterat handledning för b) De flesta lärare bör vara 

lärare tillgängliga för att handleda och 
examinera på uppsatskurserna. 
Handledning och examination ska 
spridas på fler lärare. 
Handledning och examination ska 
prioriteras vid tjänsteplanering. 

§6 Ändring av kurslitteratur på Byter upplaga på två böcker 
PSYE26 (Bilaga 6) 

§7 7. Ändringar av Kursplan och 
Kurslitteratur på PSYD62 a)kursboken fanns inte 

(Bilaga 7) tillgänglig, inget beslut om byte 

a) Ny kurslitteratur av kurslitteratur togs 

b) Ny rubrik på delkurs b) Ändrar namnet på delkursen 
Åldrandets psykologi till 
Utveckling hos vuxna. 

§8 Ändring av Kursplan för Mindre ändringar och 
PSYD53 (Bilaga 8) omformuleringar i kursplanen. 

Ändrar betygsskalan till 
Godkänt/Underkänt på delkurs 3: 
projektarbete. 

§9 Kursutvärdering PSYD62 HT20 Ledningsgruppen hade inga 
(Bilaga 9) kommentarer 

§10 Nygammal kurs i Hälsa och a) Martin Bäckström ska inte 
välbefinnande (Bilaga 10) längre undervisa på PSYE17: 

a) Ersätta PSYEl 7: Rekrytering Rekrytering & urval, ges VT22 av 

och urval av personal på vikarie. Rekrytering av ny person 

höstterminema som har kompetensen ska ses över 

b) Inrättande av kursen till HT22 med planen att kursen kan ges igen 
HT23, alternativt pausas kursen 
och ersätts av en ny kurs. 
b) Hälsa och välbefinnande (15Hp) 
ska återinföras och ges med början 
HT22. 

§11 Kursutbudet på fristående kurs Löpande rutin med genomtänkta 
samt rutiner för införandet av kriterier saknas idag för 

nya införandet/avslutande av 

kurser temakurser, d.v.s. att regelbundet 
och övergripande se över tema- 
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kurser och dess utbud. Simon 
sammanställer hur utlysningen av 
nya temakurser ska se ut och tar 
fram kriterier och vid nästa LG- 
möte ska dessa gemensamt ses över. 

§12 Suppleant för temakurser Ny ledamot tillfrågas 

§13 Övrigt Stefan meddelar att 
kursutvärderingar i SUNET kopplas 
till Canvas. 

Mötet avslutades 15:45 

Hannele Granström 
Vid protokollet 

Simon Graner 
Justerare 

Mats Dahl 
Justerare 


