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Dnr STYR 2021/23 86 

Ingela Steij Stalbrand ansvarig uppdragsutbildningar § 6, via zoom 
Martin Wolgast bitriidande prefekt 

Ase Innes-Ker studierektor 
Jens Knutsson studierektor 

Kristian Almquist och Ingela Steij Stalbrand ges nlirvaro- och 
yttranderatt for§ 9 respektive § 6. 

Till justeringsperson utses Jean-Christophe Rohner. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

Sofia Bunke har inget att rapportera. 

a) Sofia Bunke meddelar att : 
- Fran och med 1/11 ar vi t illbaka pa campus. 
- Information lir utskickad till studenterna, via Canvas. Samtliga 
kurs- och delkursansvariga uppmanas att informera studenterna 
om vad som galler pa deras kurser. Formuleringen "lagt schema 
ligger" lir lite otydlig och skapar en del forvirring. 
- Pa personaldagen 17/11 kommer ett inslag om arbetsmiljo och 
atergangen till campus. 

Ingela Steij Stalbrand, samordnare for uppdragsutbildningar vid 
institutionen, ger en lagesrapport om uppdragsutbildning i stort 



§ 7. Studentforeningarnas ekonomi: 
BiL, LISP och LP 

§ 8. Doktoranders medelstilldelning, 
forslag till beslut 

§ 9. Kristian Almquist, rapport 

som beror universitets-, fakultets- och institutionsniva. 
Kort sammanfattning: 

- Battre organisation, tydligare ansvarsomraden. 
- Varfor? Onskemal om profilomraden, digitalisering av 
arbetsmiljo och hojd pensionsalder ger behov av 
vidareutbildning. 
- Livslangt larande; fran 1/7 Jigger ansvaret pa 
utbildningsgivare. 
- Utmaningar: bemanning, delvis oklara rutiner. 
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Organisationen pa institutionen bestar av Ingela Steij Stalbrand 
och Bengt Brattgard, i samrad med bitradande prefekt. 
Avstamningar och ekonomisk uppfoljning gors kontinuerligt 
och samarbetet med LUCE vidareutvecklas. 

Motet diskuterar aven fragor som att uppdragsutbildningar 
inte far overlappa befintligt kursutbud; bemanning av larare och 
larares mojligheter att fa ge uppdragsutbildningar. 

Uppdragsutbildningar ska tydligt framga i institutionens 
kvalitets- och strategidokument. 

Onskemal finns om att uppdraget som samordnare ska 
tidsbestammas till trearsperiod. Sofia Bunke och Martin 
Wolgast aterkommer till nasta mote med underlag till beslut. 

Sofia Bunke redogor for tidigare fattat beslut angaende 
studentforeningarnas ansokan om medel; de ska hanteras pa 
samma mote och max summa ar bestamt. 

Samtliga tre foreningar har inkommit med ansokningar och 
de behandlas sammantaget: 
BiL har ansokt om 12 200 kr 
LISP har ansokt om 7 800 kr 
LP har ansokt om 21 000 kr. 

Motet beviljar samtliga ansokningar. 

Motet betonar vikten av att ha aktiva studentforeningarna och 
det viktiga arbete de gor och tackas for sina insatser. 

Motet framfor ocksa sin onskan om samarbete mellan 
foreningarna och med Samhallsvetarkaren. 

Sofia Bunke fortydligar punkter om belopp. Se aven foregaende 
protokoll , 7:2021 , § 9. 

For doktorander antagna efter 21010 I avsatts 40 000 kr per 
doktorand; for doktoranderna antagna fore 201231 galler 
fortsatt 30 000 kr. 

Tidigare restriktioner for anvandandet av medlen har tagits 
bort. Doktoranden ska sjalv kunna folja hur mycket som har 
anvants, utlagg bestams i samrad med handledare och 
eventuellt aven studierektor. 

Motet bifaller forslaget. Doktorandhandboken ska uppdateras i 
linje med beslut, ett informationsmote for doktorander ska 
hallas och doktorander antagna innan 2021 ska fa aterkoppling 
gallande kvarvarande medel. 

Yid forskningsansokningar som inkluderar en doktorand ska 
denna summa raknas med . 

Kristian Almquist ar projektledare for fakultetens arbetsgrupp 



breddad rekrytering 

§ 10. Simon Graner, forslag 
uppdaterad kursplan for Halsa och 
valbefinnande; redaktionella 
andringar som presenteras pa motet 

§ 11. Protokoll fran ledningsgrupper 
och minnesanteckningar fran 
kommitteer 

§ 12. Ovrigt 
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om breddad rekrytering och breddat deltagande. 
Kort sammanfattning av presentationen: 

- Lagstiftning finns om att "frlimja och bredda" 
- Demokratifraga. 
- Okad kvalitet pa undervisningen. 
- Ett samhlille med mangfald ska avspeglas liven i utbildningen . 
- Att na de studenter som annars inte hade sokt till universitetet. 

Projektet lir pa fakultetsniva och kopplat till 
grundutbildningen. Ansvaret for att komma vidare ligger i 
forsta hand pa fakulteten. 

Medel att ta detta vidare: 
- Breddad rekrytering och breddat deltagande bar komma in i 
handlingsplaner, fakultets- och institutionsniva. 
- Overbryggande utbildning/introduktionskurs som ett 
alternativt urval. 
- Skolsamverkan, som behaver vara organiserat och hallbart. 

Simon Graner presenterar forslag till uppdaterad kursplan for 
kursen Hlilsa och vlilbefinnande. Denna kurs lir tlinkt att ges 
igen och forsta gangen ht22. Utrymme finns da kursen 
PSYE 17, Urval och rekrytering, lliggs ner. Beslut om att utlysa 
den behaver tas nu infor ansokningsperiod under vt22. 

Fokus for kursen kommer att vara psykisk hlilsa och 
interventioner. Llirarkompetens finns . Betyg ska vara 
godklind/underklind. 

Uppdaterad kursplan har granskats av Simon Graner och 
Jonas Bjlirehed. 

Motet beslutar att utlysa kursen till ht22. 

a) FK2021:5 
Simon Graner lyfter: 
- Ett mentorsprogram for doktorander ska starta, for deras 
pedagogiska utveckling som llirare; det ska finnas liven pa 
psykologprogrammet. Utvecklingsmedel soks fran fakulteten. 
- Utokning av antalet platser pa PSYK 11, kandidatkursen till 
70; samtidigt minskas antalet platser pa PSYD 11 , 
oversiktskursen. 
- Rutiner tas fram for skapande av nya temakurser. Utrymme 
finns till vt23 . 

b) PPT 2021:3 
Inga fragor. 

I ovrigt inget. 

Yid protokollet 

~- ~lfavt f/YSM-
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

~b ~ '-----
Sofia Bunke Jean-Christophe Rohner 


