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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 
a) Examinationer- instruktioner till studenter 

b) Utbildningsutvarderingen 

c) Paminnelse om kursplane - och 

kurslitteraturandringar ht22, ska behandlas pa 
motet 18/5 och forslag ska ga med kallelsen 

Yrkeslivsrepresentant 
Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Erik Lundin utses. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 4 d) 

Lokalbokning. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Jonas Bjarehed paminner om de riktlinjer som finns for 
utformning av salstentor och hemtentor; det ar viktigt att fa med 
all relevant information. Riktlinjerna finns pa hemsidan under 
rubriken Examinationsregler. 

b) Jonas Bjarehed ger en kort lagesrapport infor de sakkunnigas 
platsbesok 19/5. Inga sarskilda forberedelser ska behovas, men 
Jonas Bjarehed ska forhora sig. 

Efter sommaren startar arbetet med att hantera deras utlatande. 

c) En paminnelse om att skicka in forslag pa andringar. Aven en 
paminnelse om att dokumentet "larandemal -
examinationsformer" ska uppdateras och tas upp pa detta mote. 
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d) Lokalbokning 

§ 5. Kursutvarderingar: 

t) Kurs 12 

a) Kurs 3 

b) Kurs 6 

g) Kurs 13 

c) Kurs 7 

d) Kurs 9 

e) Kurs 10 

h) Kurs 14 
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d) Anita Lennerstedt rapporterar fran fakultetens 
lokalbokargrupp art fran vt23 kommer undervisning art spridas ut 
mer over dagen, <let viii saga kl 8-17, och over alla veckodagar. 
Lasaret ht23-vt24 ar Hus G stangt och utbudet av 
undervisningslokaler krymper. 

Kursutvarderingarna tas upp i lite annan ordning. 
Efter motet laggs kursutvarderingarna ut pa hemsidan; utan 

bilagor. 

Kursvis genomgang av sarskilda fragor. 
t) Kurs 12. 

- Fortfarande lag svarsfrekvens, men inkomna svar ger ungefar 
samma siffror som tidigare. 
- Kursgruppsklimatet skartas lagre under statistikdelen, 
formodligen beroende pa att den genomfordes helt via zoom. 
Fran ht22 ska Jamovi anvandas i stallet. 

- Mer samarbete med kurs 14 planeras, en de! infors redan ht22. 

a) Kurs 3. 

- Studenterna upplever ojamn arbetsbelastning och arbete pagar 
for art atgarda detta. 
- Manga olika larare, vilket ibland leder till overlappning, aven 
detta ar under atgard. 
- Det utvecklingspsykopatologiska perspektivet. 
- Sprakbruk och nodvandigheten av att kunna terminologin. 

b)Kurs6. 

- Hog arbetsbelastning under framfor allt delkurs 6:2. 
- Okade lararresurser for att rekrytera barn till testning. 
- For kursmalet om vald i nara relationer har ett seminarium lagts 
till. 

g) Kurs 13. 
- lnnehallet ar uppskattat men upplevs som spretigt och ibland 
med brist pa struktur. 

c) Kurs 7. 
- Familjeterapin behover fa mer utrymme. 

d) Kurs 9. 
- lnstitutionen har startat en handledarutbildning for att hantera 
bemanning. 
- For- och nackdelar med bade KBT och PDT. 

e)Kurs IO. 
- "Trangsel" pa termin 8, med flera kurser parallel It. 
- lnslag om etik och EBPP, oversyn over bade innehall , 
utforrnning och progression over programmet. 

- Mer integration av teori och praktik i slutet pa delkurs 10:4. 

h) Kurs 14. 
- Kravet pa godkand kurs 12 for att fa opponera efterlevs nu. 
- lnfcirs undervisning i akademiskt skrivande. 
- Popularvetenskaplig framstallning borde komma langt tidigare 

pa programmet. 



§ 7. Rap porter: 
a) Studentrepresentantema 

b) Yrkeslivsrepresentantema 

§ 9. bvrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 
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bvergripande fragor. 

- Svarsfrekvens. 
- Kursvarderingens utformning. 
- Bemotande av studenter med homofoba, sexistiska och 
rasistiska asikter. En workshop har hall its och diskussioner pagar; 
viktigt att det tas upp och ventileras i lararlag. 

a) Erik Lundin rapporterar att karen kommer att halla val. 
Postema i ledningsgruppen ar besatta; poster i institutionens 

styrelsen och kommitteer har i nulaget inga kandidater. 

b) Njordur Viborg fragar om intresse for att psykiatrin medverkar 
pa PTP-yrkeslivsdagen. 

I ovrigt inget. 

~ 
Erik Lundin 


