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Dnr STYR 2022/832 

Cristina Svensson ges narvaro- och yttranderatt § 6. 

Till justeringsperson utses Fredrik Bjorklund. 

Dagordningen faststalls med tillagg § 7 c) Protokoll Master 
2022 : I och § 8) Elinor Schad: arbetsgang gallande befordran 
till professor. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

Martin Wolgast meddelar att Strategi- och kvalitetsdokumentet 
ar justerat och snart finns pa hemsidan. 

a) Sofia Bunke meddelar att samtliga beslut om anpassningar 
har slutat att gal la och att information pa hemsidor ar 
bortplockade. 

Utgangspunkten framover ar att undervisningen sker pa 
Campus . Lararen beslutar om ev. hybridundervisning ar mojlig 
och onskvard. Diskussioner om kvarvarande forvantningar och 
onskemal om fortsatt forsiktighet och till viss del pragmatiska 
losningar. 
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b) Sofia Bunke meddelar att som en foljd av RQ20 arbetar 
Samhallsvetenskapliga fakulteten med att ta fram processer for 
att identifiera starka forskningsmiljoer vid fakulteten . Det iir ett 
led i att gora forskningen mer synlig vid LU saviil som utat mot 
samhiil let i ovrigt. 

a) Sofia Bunke och Cristina Svensson gar igenom trappan, vad 
som gaiter och olika konsekvenser. 

A vriikningen har gett utrymme for att resurssiitta olika 
satsningar pa forskning. 

Diskussioner kring vilken forskning som ska ligga till grund 
for trappan samt om det ska finnas en nedre griins for niir 
nedriikning av forsknings- och kompetensutvecklingstid ska 
upphora. En viktig fraga iir hur trappan paverkar viljan att soka 
externa medel utifran den enskilda forskarens perspektiv. 

Sofia Bunke meddelar att punkten tas upp pa niista mote for 
beslut, underlag skickas med kallelsen . 

b) Utbildningsterapi iir en delkurs pa psykologprogrammet. 
Studenterna far ekonomiskt bidrag fran institutionen, idag pa 
400 kr per gang vid individualterapi . Denna summa har inte 
hojts sedan 20 I I . 

Sofia Bunke, Martin Wolgast och Cristina Svensson har tagit 
fram forslag pa olika mojligheter att hoja bidraget. Som en del i 
detta ingar att siinka antalet ganger som kriivs, vilket innebiir en 
kursplaneiindring. 

Motet diskuterar de olika forslagen, beslut om ekonomi ska 
tas pa motet i maj. Beslut om kursplaneiindring tas av 
ledningsgruppen for psykologprogrammet. 

a) FK 2022:1 
Simon Graner lyfter: 
- Ny temakurs ska ges med start vt23, forslag efterlyses. 

b) PSP 2022:2 
Jonas Bjarehed lyfter: 
- Niirvaro pa zoom eller inte. 
- Arbete med utbildningsutviirderingen . 

c) Master 2022:1 
Protokollet Higgs pa bordet. 
Asa Arvidsson lyfter: 
- Antagning till ht22. 7/4 far studentema besked . Med 
nuvarande system behaver de inte tackaja eller nej , vilket leder 
till osiikerhet om vilka som faktiskt kommer. 

35 studenter iir planeringstalet. 

Elinor Schad efterlyser mer information och tydlighet kring hur 
processen med befordran ska fungera, bade idag och framover. 

Martin Wolgast meddelar att punkten om befordran tas upp 
pa motet i maj , da ska iiven praktikaliteter finnas med. 

I ovrigt inget. 
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