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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande Inst for psykologi 
Studievagledare 
Lararlag kurs 1 0 
Lararlag kurs 5 
Lararlag kurs 8 

Studerande te 9 from§4a 

Sociologiska inst tom§ 6 
Lararlag kurs 1 Inst for psykologi 
Lararlag kurs 7 och 9 
Lararlag kurs 14 via zoom 

Sekreterare Inst for psykologi 

Lararlag kurs 2 Inst for psykologi 

Lararlag kurs 12 Inst for psykologi 
Y rkes I ivsrepresentant 

Lararlag kurs 3 Inst for psykologi 

Lararlag kurs 6 och 13 

Tomas Kempe utses. 

Dagordningen faststalls. 

§ 6 a) Tomas Jungert papekar att lag svarsfrekvens endast galler 
den sista terminen. 

Darefter laggs foregaende protokoll till handlingama. 

a) Jonas Bjarehed lyfter foljande: 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 19/10 - Atergang till campus fran och med 1/11. En risk- och 
konsekvensanalys ar gjord. 
- Robert Holmberg och Jenny Egidius presenterade plan for 
ombygge, nybygge och flyttar inom kvarteret Paradiset. 
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§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

b) Uppfoljning studiedag 20/ l 0 

c) Uppfoljning kring atergang till campus ht2 l , 

undervisning och moten 

d) Uppdaterade samordningspunkter 

e) Information om utbildningsutvarderingen 

vt22 

t) Aterkoppling disciplinarende 

Examinatorer vt22 

Kursplane- och kurslitteraturandringar infor 
vt22 

a) Kurs 9 

Kursutvarderingar 
a) Kurs I 

Rapporter: 

a) Studentrepresentantema 
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- lnstitutionen arbetar for en komrner utlysning av tre 
kombinationstjanster, lektorat med placering bade pa 
institutionen och pa klinik; samarbete med Region Skane. 
- Strategi- och kvalitetsdokumentet blir tvaarigt. 

b) Amnet for studiedagen var examinationer och 
studentfeedback. 

c) Atergang till campus, men med tlexibilitet. I undervisningen ar 
mycket fortfarande pa zoom. For moment pa campus har lararen 
ingen skyldighet att ocksa erbjuda zoom. 

d) Margit Wangby Lundh, kurs 14, haller pa att ta fram riktlinjer 
for systematisk litteraturoversikt, i samarbete med andra och med 
kurserna 8 och I 0. 

e) Jonas Bjarehed meddelar att extern sakkunniggrupp ar 
nominerad. Den bestar av Sofia Bergbom (fd studierektor 
Orebro) Hugo Wallen (Yardstrateg, region VG) och Stefan 
Holmberg (studierektor Umea). 

Med start vt22 paborjas sammanstallandet av dokumentation 
till sjalvvarderingen. Det gors i huvudsak av Jonas Bjarehed. 
Underlaget skickas till de sakkunniga, de gor platsbesok i slutet 
av varen och skriver darefter ett utlatande. Detta utlatande 
tillsammans med vara kommentarer ska sedan behandlas av 
fakultetsstyrelsen. Det hela ska utmynna i utvecklingspunkter for 
programrnet. 

t) Jonas Bjarehed rapporterar kring ett disciplinarende; anmalan 
gjordes for mer an ett ar sedan, det gallde fusk vid tentamen. 
Studenten falldes i disciplinnamnden och stangs av i tva manader. 
Studenten ar inte aktiv for tillfallet. 

Motet bifaller forslaget till examinatorer vt22. Beslut fattas av 
institutionsstyrelsen. 

Forslaget till lagledare och suppleanter diskuteras och bordlaggs 
till nasta mote. 

a) Kurs 9, delkurs 9:2. 
Motet bifaller lagt forslag. 

a) Kurs I. 

- Lag svarsfrekvens. lnsatser har gjorts och det ser battre ut for 

ht21. 

- Manga examinationer, oversyn pagar. 

- Statistik, diskussion kring olika hjalpinsatser. 

a) Erik Lundin berattar att mote med terminsombud har hallits. 

Nagra punkter darifran: 

- lnslag om vald i nara relationer bor komrna mycket tidigare an 

pate 5. 
- Fortsatt med digitala tentor, lnspera. Gama tler sa kallade open

book-tentor. 
- Anstrangande med langa forelasningar pa zoom. 

- Grupparbeten. Ett amne som bor fa en egen punkt med mer 

ingaende diskussioner. Fragor: ar det verkligen samarbete? 
Examineras samtliga gruppmedlemrnar pa hela innehallet? 
lnsatser behovs for att fa till en positiv upplevelse och ett bra 



§ 9. 

b) Yrkeslivsrepresentantema 

Ovrigt 

Yid protokollet 

larande. 

b) Ingen narvarande. 

I ovrigt inget. 
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Anita Lennerstedt 

\ 

q:: ehed Tomas Kempe 

3 


