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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande Inst for psykologi 
Studievagledare 
Lararlag kurs 2 

Yrkeslivsrepresentant 
Lararlag kurs 10 Inst for psykologi from§7 

Lararlag kurs 5 

Studerande te 10 

Sociologiska inst 
Studerande te 2 from§6 

Lararlag kurs I Inst for psykologi 

Lararlag kurs 7 och 9 

Lararlag kurs 6 och 13 

Lararlag kurs 14 

Sekreterare 

Lararlag kurs 12 

Lararlag kurs 12 
Lararlag kurs 3 

Lararlag kurs 8 

Inst for psykologi from§4 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 

Inst for psykologi 

Tove Lundberg ges narvaro- och yttranderatt. 

Catharina Strid utses. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Jonas Bjarehed lyfter: 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 10/5 - Beslut om att hoja ersattning for indivualterapi till 600 kr per 
gang. Antalet ganger individualterapi som kravs ska sankas till 
20, se § 8 d. 
- Professorstillsattning, rekrytering och befordran . Beslut tas pa 

Postadress Allhelgona Kyrkogata 16 A Telefon dir 046-222 91 21 , vaxe/ 046-222 00 00, £-post Anita.Lennerstedt@psy.lu.seInternethttp://www.psy.lu.se 



§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

b) Samordningspunkter 

c) Meddelanden 

Examinatorer och lararlagsledare ht22 

Kursmal - examinationsformer 

Erik Lundin: Svarighetsgraden pa 
psykologprogrammet 

Kursplane- och kurslitteraturandringar infor 
ht22 

a) Kurs I 

b) Kurs 2 
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nasta mote. 
- Arvodering studentrepresentantposter. 

b) Jonas Bjarehed paminner om samordningslistan och att halla 
den uppdaterad. Listan finns i LUbox. 

Sarskilt diskuteras inslag om etik som finns pa flera kurser och 
som behover ses over; kurserna 1, 7, 9, 10, 12, 13 och 14. 

Inslag om genus och intersektionalitet. 

c) Meddelanden : 
- Universitetskanslerambetet, UKA, har en utredning om 
eventuell oversyn av examensmalen. Det galler framfcir allt 
malen om att bedriva psykologisk behandling och att under 
handledning bedriva psykoterapi. Forslaget ar ute pa remiss. 
- Projektet med utbildningsmottagning i samarbete med 
BUP/Region Skane har pa ett positivt satt tagits upp i en 
debattartikel i Sydsvenskan. 
- Utbildningsutvarderingen, platsbesok 19/5. 

Motet bifaller forslaget till examinatorer ht22. Beslut fattas av 
institutionsstyrelsen. 

Att notera att fcirslaget galler for ht22. 
Forandringar: suppleant for kurs 12: Tove Lundberg. 
Flera suppleantposter ar vakanta. 

Jonas Bjarehed paminner om dokumentet kursmal -
examinationsformer, finns i LUbox, och uppmanar till 
uppdateringar. 

Erik Lundin lyfter fragan om svarighetsgrad pa 

psykologprogrammet. Yissa studenter upplever det som svart och 
stressande, andra tycker att det ar bra och ytterligare andra tycker 

att det ar for latt, de viii ha mer. Hur kan ledning och larare 
hantera detta pa ett bra satt? 

Nagra diskussionspunkter: 
- Hur kan man som student profilera sig, Iara sig att tanka 
strategiskt. Karriarvagledning. Anstallningsbar. 
- Pedagogiska utmaningar. Portfolio. 
- Forskningsassistenter. Amanuenser. 

Jonas Bjarehed tar med detta fcir fortsatta diskussioner. 

Jonas Bjarehed paminner om att vissa forslag till 
kursplaneandringar ar diskuterade, se foregaende mote, och tas 
upp har for beslut. 

a) Elinor Schad presenterar fcirslaget som i stort ar 

omformuleringar av kursmal och innehall. 
Tove Lundberg papekar att kvalitativ metod saknas; det ska 

inforas igen. 
Specifikation av statistikprogram ska inte goras i kursplanen; 

Jamovi ska strykas. 
Motet antar lagt fcirslag med dessa redaktionella andringar. 

b) Kurs 2. Motet antar lagt forslag med fortydligandet att 
kursplanen borjar gal la hostterminen 2022 . Kursen far ny 
kurskod. 



c) Kurs 7 och 9, liirandemal 

d) Delkurs 7:4 

e) Delkurs 9: 1 litteratur 

t) Kurs 12 

g) Kurs 14 

h) Kompletteringsutbildningen 

§ 9. Rap porter: 

a) Studentrepresentanterna 

b) Y rkeslivsrepresentanterna 

§ 10. Avtackning 

§ 11. Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 

c) Kurs 7 och kurs 9 kursmal. Motet antar lagda forslag med 

redaktionella iindringar. 
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d) Delkurs 7:4. Forslaget innebar justering av antal ganger terapi 

som kriivs. 
Motet antar lagt fors lag och ger Jonas Bjiirehed och Anita 

Lennerstedt i uppdrag att se till sa att formuleringarna blir 

korrekta samt att hemsidan uppdateras och att studenterna 

informeras. 
Administration av bifogad blankett skots av delkursansvarig 

larare. 

e) Litteraturiindring delkurs 9: I. Motet antar lagt forslag. 

f) Kurs 12. Motet antar lagt forslag med iindringen att ovningen i 

forskningsmetodik ska ga att komplettera. 

g) Kurs I 4 . Forslaget gall er endast I itteraturiindring. Motet an tar 

lagt forslag. 

h) Elinor Schad presenterar forslaget som giiller tva kursplaner pa 

den kompletterande utbildningen. Motet antar bada forslagen. 

Andringarna medfor nya kurskoder. 

a) Erik Lundin rapporterar att Lundapsykologerna har haft 

stormote och valt nya ledamoter. Till ny ordforande valdes 

Daniel Werner. 
Samhiillsvetarkaren har haft val; endast posterna i denna 

ledningsgrupp iir tillsatta, galler lnstitutionen for psykologi. 

b) Dariush Djamnezhad viii hora om intresse finns att ta del av 

uppsatsbank med fragestiil lningar, gall er for examensarbete. 

Margit Wangby Lundh menar att intresse finns och vidare 

kontakter tas. 

Erik Lundin avtackas a det varmaste for lang och mycket gedigen 
insats bade for ledningsgruppen och for psykologprogrammet. 

I ovrigt inget. 

I 

Catharina Strid 


