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§ 4. 

Justeringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande lnst for psykologi 

Studievagledare 

Lararlag kurs 2 

Lararlag kurs 12 

Lararlag kurs I 0 
Lararlag kurs 5 

Lararlag kurs 8 from§5f 

Studerande te I 0 

Lararlag kurs 3 Inst for psykologi 

Studerande te 2 

Lararlag kurs I Inst for psykologi 

Lararlag kurs 7 och 9 

Lararlag kurs 6 och 13 

Lararlag kurs 14 

Sekreterare 

Y rkeslivsrepresentant 
Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Y rkeslivsrepresentant 

Sociologiska inst 

Erik Palsson, ny studentrepresentant, och Njordur Viborg, ny 

yrkeslivsrepresentant, halsas valkomna. 

Jonas Bjarehed, Ines Bramao och Anita Lennerstedt medverkar i 

P 124, samtliga ovriga ledamoter via zoom. 

Tomas Jungert utses. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg § 4 t) 
Utbildningsutvardering och § 9) Daiva Daukantaite: 
overlappande kurser 

Ines Bramao var narvarande. 

Darefter laggs foregaende protokoll till handlingarna. 

a) Jonas Bjarehed lyfter: 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemote 25/1 - Intermittent overenskommelse. Se vidare § 5 har. 
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§ 5. 

b) Te IO ht21 utvardering examensmalen 

c)Te 10ht2 1 ochte I vt22 

d) Uppdatering kring ersattning till student for 
utbildningsterapi 

e) Ny inriktningsansvarig for kompletterande 
utbildning 
f) Utbildningsutvardering 

Intermittent overenskomrnelse 
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- Forslag till policy for tillsattning av professurer; punkten 
bordlades till motet i mars. 

b) Jonas Bjarehed presenterar den utvardering av examensmalen 
som te IO ht21 har gjort. Skattningarna ser ut ungefar som det 
brukar. Examensmalet om vald i nara relationer far hogre 
skattning an senast, forhoppningsvis blir det allt battre integrerat i 
undervisningen. 

c) Te 10 ht21 hade 35 studenter. Fem studenter ar omregistrerade 
vt22 och av ovriga ar 26 klara. 

Te I, antagna vt22 , har denna motesdag 46 studenter, 27 kvinnor 
och 19 man. Aldern varierar 19-41 (ht21: I 9-38; vt21: 20-50). 
Genomsnittsaldern ar 24,45 (ht21 : 22,3; vt21: 26). 34 av 46 
(ht21: 39 av 47; vt21 : 32 av 48) ar 25 ar eller yngre. 

For de olika kvotgrupperna ser genomsnittsaldern ut som foljer: 
Bl - 23 ,88 (ht2 I: 20,65 ; vt21 : 23 ,65); BIi - endast tva studenter 
(ht21 : 24,5 (vt2 I: 21 ,75); HP - 25 , 12 (ht2 I: 25,3; vt21: 30,06). 

Antagningspoang: BI - 21 ,46 (ht2 I: 21 ,67; vt2 I: 21 ,61) (max 
22,5), BIi - 21 ,50 (ht2 I : 21 ,67; vt21 : 21 ,63) (max 22,5), BF - 4 
(max 4,00), HP - 1,70 (ht21 : I, 75 ; vt21 : I ,60)(max 2,00). 

d) Jonas Bjarehed meddelar att fragan diskuteras pa 
ledningsniva; Sofia Bunke, prefekt, och Cristina Svensson, 
ekonom. 

e) Elinor Schad ar ny inriktningsansvarig for den kompletterande 
utbildningen. 

f) Jonas Bjarehed rapporterar fran pagaende arbete med text till 
utbildningsutvarderingen som ska goras under vt22. Aven diverse 
data ska samlas in . 

Externa bedomare komrner pa platsbesok, de skriver darefter 
kommentarer som ska inkorporeras i en atgardsplan. 

Ledamoter uttrycker onskan om att fa bidra och Jonas Bjarehed 
ska gora allt material tillgangligt via LUbox. 

Jonas Bjarehed redogor for de rutiner som ska galla for externa 
larare. Det galler anstallningsavtal som ska finnas i forvag och 
for utbetalning av Ion. Se bilaga denna kallelse. 

For externer med Lucat ska de sjalva rapportera via primula, 
for externer utan Lucat ska blankett anvandas. Ansvarig larare 
godkanner i primula. 

Stefan Persson ar teknisk support och har hand om 
timblanketter. 

I samband med schemaplanering ska uppgifter om externa 
larare lamnas in, via gemensam fil i LUbox. 

Uppdragsbeskrivningarna ska ses over och uppdateras. 

Motet diskuterar nagra olika punkter: 
- Olika belastning pa olika kurser beroende pa antal externa 
larare. 
- Okad tid for administration. 
- Ingar det i kursansvarigs uppgift eller inte? 
- Yem fattar beslut om att infora dessa rutiner? Denna 
ledningsgrupp eller institutionsledning/prefekt? 

Foreslas att bordlagga fragan och ge Jonas Bjarehed att ta fragan 
tillbaka till Martin Wolgast, bitradande prefekt. 

Omrostning om detta forslag. 
Antal rostberattigade: 15. 



§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

Hallpunkter under vt22, planeringslage och 
diskussion 

Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 
b) Y rkesl ivsrepresentanterna 

Daiva Daukantaite: overlappande kurser 

Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 
J 
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Antal roster for forslaget: 9. 
Antal roster emot: 2. 
Antal nedlagda roster: 4. 

Foreslas darmed att bordlagga och att Jonas Bjarehed kontaktar 
Martin Wolgast. 

Narmast ar utskick av schemalaggningsinstruktioner for ht22, 
samt avstamning av timplaner for ht2 l och vt22. 

Schemaforslag ska skickas in allra senast 29/3. 

a) Erik Lundin efterlyser fler terminsombud. 
Val av representanter till denna ledningsgrupp har skett, 

numera finns tva ordinarie ledamoter och en suppleant. 

b) Njordur Viborg arbetar inom Region Skane. Inom regionen 
finns idag cirka 500 psykologer. Regionen ar en kunskapsstyrd 
organisation med ambitionen att hoja den vetenskapliga nivan, 
till exempel pa behandlande metoder. 

Daiva Daukantaite lyfter fragan om overlappande kurser, det viii 
saga nar kurser loper mer eller mindre parallellt. Nagot som kan 
paverka studenternas arbete. God kommunikation behovs mellan 
ansvariga. 

I ovrigt inget. 


