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§ Ärende Beslut 

§1 Iusteringsperson Geoffrev Patching utsågs till iusteringsperson, 

§2 Föregående mötesprotokoll Lades till handlingarna. 

§3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 

§8 .j. Intermittenta anställningar. Simon Graner gick igenom de förändrade 
a) Förändrade rutiner för rutinerna och gruppen diskuterade dessa. 
rapportering av timmar till Beslut tas vid senare tillfälle. 
gästlärare. 
8) Beslut om att uppdatera 
uppdrags beskrivning för hel- 
och delkursansvarig. 

§10 .j. Utlysning av temakurser Frågan kommer att diskuteras vidare. 
a) Beslut om policydokument Gruppen godkände förslaget att utlysa en ny 
b) Utlysning av temakurs inför temakurs till VT23. 
VT23 Simon Graner kommer att uppdatera 

dokumentet. Gruppen godkände policy- 
dokumentet med redaktionella ändringar. 

§4 Datum för möten under HT22: Simon Graner informerade om datum för 
7/9,19/10,30/11 höstens möten. 

§5 Ledningsgruppens arbete Simon Graner informerade om arbetet under 
under våren våren. 
a) 6/4 
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i. Kursutvärderingar från 
HT21. Studierektorn tillhanda 
29/3 
b)11/5 
i. Reviderade kursplaner och 
litteraturändringar (inför 
HT22) 
ii. Beslut av ny temakurs VT23 

§6 Kursstart Simon Graner informerade om att kursstarten 
har gått bra. 

§7 Covidläge Gruppen kommer att fortsätta diskussionen 
gällande hur föreläsningar ska gå till efter 
pandemin. 

§9 Inspera och Canvas Gruppen diskuterade frågan och eventuella 
automatiska plagiatkontroll, generella riktlinjer. Frågan diskuteras vidare vid 
vad är gränserna för plagiat, ett annat möte. 
hur ska lärare använda 
verktyget? 

§11 Förslag på kursbudget för Gruppen diskuterade Simon Graners förslag på 
temakurser kursbudget för temakurser. 

§12 Övrigt PSYD53: Utbytesstudenterna behöver en hel 
kurs att gå på våren, så kursen behöver 
utvecklas. Simon Graner och Ines Bramao ger 
nya koder på vissa moment. 

Det går att sekretessbelägga kunskapsprov, även 
om de egentligen är en offentlig handling. 
Multinle choice-tentor sekretessbelåass. 

Mötet avslutades 
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