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§ Ärende Beslut 

§1 J usteringsperson Roger Persson utsågs till iusteringsperson. 

§2 Föregående mötesprotokoll Simon Graner berättade att det kommer komma 
ett nytt förslag för de intermittenta 
anställningarna. Han har ännu inte tagit fram ett 
förslag på budget för temakurser. 
Föregående mötesprotokoll lades till 
handlingarna. 

§3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 

§4 Antagningskriterier för PSYKl 1, Gruppen diskuterade förslaget och beslutade att 
förslag om att kräva 60p (varav inte godkänna det. 
30 är PSYD11 eller 
motsvarande) avslutade kurser 
(hela kurser, inte delkurser) i 
psykologi för att vara behörig 
till kandidatkursen. 

§5 Policy för att spela in och Föreläsare bör inte låta sig spelas in av sina 
digitalt sända föreläsningar studenter. Det är bättre att föreläsare i stället 
a) Spela in föreläsningar spelar in och redigerar sitt eget material. Simon 
b) Digitalt sända kommer att skriftligen att informera 

studenterna om att de inte får spela in 
föreläsningar. Den skriftliga informationen 
kommer förmedlas via Canvas. 
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§6 Periodisering av PSYE26: Gruppen beslutade att utlysa två nya 
a) Försätta att gå VT temakurser. 
b) Ny temakurs HT, från och Beslut om ny kurs till HT23 tas på oktobermötet. 
med HT23 

Mats Dahl lämnade mötet 15.00. 

§7 Kursutvärderingar Gruppen diskuterade hur kursutvärderingarna 
a) PSYD11 (bilaga 7a) skulle kunna bli mer enhetliga avseende längd 
b) PSYH0l (bilaga 7b) och innehåll .. Det saknas en bra rutin för hur 
c) PSYKl 1 (bilaga 7 c) nya lärare informeras om hur vårt 
d) PSYD22 (bilaga 7d) kursutvärderingssystem fungerar. 
e) PSYD32 (bilaga 7e) Simon kommer att ta fram ett förslag på en 
f) PSYD44 (bilaga 7f) kort mall för kursvärderingar. 
g) PSYD53 (bilaga 7g) 
h) PSYD62 (bilaga 7h) 
i) PSYE21 (bilaga 7i) 
j) PSYB24 (bilaga 7j) 
k) PSYE26 (bilaga 7k) 
1) PSYB30 (bilaga 71) 
m) PSYA95 (bilaga 7m) 
n) Mall till Kursutvärderingar 
syfte och mål, se 
https: LLcanvas.education.lu.se 
Lcourses Ll 4418Lpages Lmall- 
forkursutvardering? 
module item id=486654 samt 
" Allmänna råd för 
kursvärdering och 
kursutvärdering vid Lunds 
universitet" bilaga 
(bilaga 7n) 

§8 Övrigt Inga övriga punkter. 

Mötet avslutades 
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Vid protokolle Justerare 
Roger Persson 
Justerare 


