
PROTOKOLL 3:2022 Dnr STYR 2022/853 

LUNDS 
UN IVE RS ITET 

Institutionen for psykologi 

ledningsgruppen for psykologprogrammet 

Sammantradesdatum 
2022-04-06 

Niirvarande ledamoter 
Jonas Bjarehed 
Kristian Almquist 
Ines Bramao 
Daiva Daukantaite 
Dariush Djamnezhad 
Robert Holmberg 
Tomas Jungert 
Tomas Kempe 
Erik Lundin 
Magnus Karlsson 
Elia Psouni 
Erik Palsson 
Elinor Schad 
Catharina Strid 
Susanna Yestberg 
Njordur Viborg 
Margit Wangby Lundh 

Anita Lennerstedt 

§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4 . 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande Inst for psykologi 
Studievagledare 
Lararlag kurs 2 
Lararlag kurs 12 from§6 

Y rkesl ivsrepresentant 
Lararlag kurs I 0 
Lararlag kurs 5 
Lararlag kurs 8 
Studerande te I 0 

Sociologiska inst tom§ 5 
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 rkes I ivsrepresentant 
Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Tomas Kempe utses. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Jonas Bjarehed lyfter: 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemote 5/4 - Ekonomidiskussioner, framfor allt kring trappan och 
utbi ldningsterapin . 

b) Utbildningsutvarderingen 

Kontrollen av hur medel anvands kommer att skarpas. 

b) Sakkunniggruppen har hort av sig med fragor. 
Yid platsbesoket 19/5 kommer de att traffa olika grupperingar. 
Studentsynpunkter har inkommit via karen; finns tillgangligt i 

LUbox. 
Utifran sakkunniggruppens utlatande ska handlingsplan skrivas. 

Ledningsgruppen bor ses for att planera fortsatt arbete. 
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§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 7. 

c) Paminnelse om kursutvarderingar till mote 
27/4, ska ga ut med kallelse 20/4. Galler 
kurser: 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 14 
d) Hantera resultatlistor 

Atergang till undervisning och arbete pa 
campus 

Kommande kursplaneandringar, diskussion: 

a) Kurs 2 

b) Kurs 7 och kurs 9, larandemal 

c) Delkurs 7:4 

d) Kurs 12 

Elinor Schad: kompletterande utbildning 

Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 
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c) En paminnelse om att skicka in kursutvarderingar. 

d) Resultatlistor for samtliga kurser och delkurser ska samlas i 
mappar i LUbox. Jonas Bjarehed och Anita Lennerstedt visar hur 
det fungerar. 

Excelfil med resultatnoteringar per kurs och/eller delkurs 
ordnas av administrationen i samarbete med ansvarig larare. 

Alla inblandade larare far tillgang till de mappar de behover. 
Administrationen har tillgang till samtliga mappar. 
De kurser som annu inte armed ska hjalpas in. 

Sam ti iga restriktioner ar fran 1 /4 borttagna. 

Nagra fragor som diskuteras och som kommer att behova 
diskuteras aven fortsattningsvis: 
- Deltagande via zoom i stallet, delvis i forhallande till 
kompletteringsuppgifter. 
- Examinering, med plagiering och fusk. 
- Svarsfrekvens pa kusvarderingar. 

Utformingen av kursvarderingarna bor diskuteras. 

Jonas Bjarehed meddelar att Universitetskanslerambetet, UKA, 
har ett projekt om hur pandemin har paverkat arbete och studier 
och att vi ingar som deltagare. 

Fors lag pa kommande kursplaneandringar diskuteras, per kurs 
och delkurs. Beslut om andringar tas pa motet i maj och forslag 
ska skickas med kalle lsen, inskickat till administrationen senast 
11 /5 kl 12. 

a) Kurs 2. Det galler omformuleringar av kursmalen och en 
omstrukturering av nuvarande delkurserna 2:2 och 2:3. 

b) Kurs 7 och 9. Omformuleringar av kursmalen och nya om 
intersektionalitet och vald i nara relationer. 

c) Delkurs 7:4. Forslag pa andring hanger samman med 
diskussioner om att kunna hoja den ekonomiska ersattningen till 
studenterna. Beslut om ekonomi fattas av institutionsstyrelsen. 

Om beslut om andring av antal ganger som kravs for godkant 
och andring av bidragsbeloppet, sa maste beslut ocksa tas om nar 
det ska inforas och for vilka studentgrupper. 

d) Kurs 12. Omformuleringar och omstruktureringar av 
kursmalen och ambitionen att minska antalet kursmal. Oka 
samordning mellan delkurserna och fa battre balans dem emellan. 

Elinor Schad lyfter foljande : 
- Sprakkurs ar pa plats. Planering for att det ska bli en 
obligatorisk kurs pa 5 hogskolepoang. 
- Onskan om an mer integration med studenterna pa 
psykologprogrammet. For komplettander med start ht22 blir det 
nagot annorlunda upplagg med mer undervisning tillsammans 
med psykologprogrammet. 

a) Erik Lundin rapporterar om den inlaga som skrivits angaende 
utbildningsutvarderingen och som skickats in via karen, se § 4 b. 
Den kan upplevas som skarpt formulerad men viii peka pa vissa 



b) Y rkesl i vsrepresentanterna 

§ 9. Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 
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pedagogiska brister och pa att kravnivan ofta anses vara for lag. 

b) Utgar. 

I ovrigt inget. 

Tomas Kempe 


