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LUNDS 
UNIVERSITET 
Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt 
kandidatprogram 

Mötesanteckningar ledningsgruppsmöte, 2022:3 

Tid: tisdag 3 maj 2022, kl. 9.30-12.00, i Pl24 
Närvarande: Magnus Karlsson, Anna Hjalmers Mattson, Ingela Stej Stålbrand, Lena Mårtensson, Jean 
Christophe Rohner (via zoom), Fredrik Sandberg, Anita Lennerstedt (ansluter 09:57). 

Dagordning 

I. Val av sekreterare 

Fredrik Sandberg väljs till sekreterare 

2. Val av justeringsperson 

Magnus väljs till justeringsperson 

3. Fastställande av dagordning 
Protokoll 220305Fastställs med tillägg. Lokalbokning blir punkt 5, övriga punkter flyttas fram 
ett steg. Övriga frågor: Ansökningsstatistik och BIP-dagen 

4. Föregående protokoll 

Diskussioner kring framförallt digital examination. 

5. Lokalbokning Campus Paradiset 

Anita Lennerstedt informerar kring lokalbokning framöver. HT-23, VT-24 försvinner lokalerna 
i G-huset på grund av renovering. Bokning kommer att behöva ske under hela dagen från 08:00 
- 17:00 och inte bara I 0-12 och 13-15. Bokning börjar anpassas redan VT-23. När hus G 
stänger kommer vi inte längre ha några datasalar. Nytt system för utlåning av bärbara datorer 
kommer att tas fram om studenter inte kan använda egna datorer. Studenterna ska kunna boka 
gruppsalar via TimeEdit. Studenter ska kunna boka gruppruminom hela fakulteten. 

6. Planering lntroduktionsdagen HT22 

Planerat en gemensam föreläsning (soc, ped psy+ alumn) den 30 augusti. Möte innan 
semestern för planering. Jean-Christophe skickar ut förslag på mötestider. 

7. Tentamensrutiner 
Våren har varit en återanpassningstid med snabba beslut kring hemtentamen eller 
salstentamen. En del utmaningar kring lnspera i sal kvarstår också. 

8. Canvas-sida för kursledare 

Det finns nu en sida för lärare, med information om schemaläggning mm. Alla delkursledare 





på BVP skall ha tillgång till denna. 

9. Nya temakurser HT22 och VT23 
Information: Rekrytering och urval har utgått både HT och VT. Till hösten kommer ny kurs i 
hälsa och välbefinnande. VT-2023 kommer ny kurs som troligtvis kommer att handla om 
ledarskap. 

10. Kursvärderingar BVGA42 sociologi 

Utvärdering BVGA42 delkurs 5 och 6. Överlag positiva omdömen. Positiva enskilda 
kommentarer. Kanske något för stor litteraturmängd. Vissa titlar överväger lärarna att byta ut. 
Diskussion kring att vissa studenter inte köper böckerna. 

Viktigt med utvärdering i Sunet i år för att få en uppfattning av det nya upplägget i BVGA42 
metod VT-22. 

I I . Övriga frågor 

Ansökningsstatistik HT-2022 

Termin I: 1888 sökande 287 prio 1. Termin 3: Ökning av sökande till sociologi (9 st). 
Termin 5: Praktikkursen 18 sökande. Utlandsstudier minst 5 nominerade. Diskussioner 
kring studenternas val. 

BiP-dagen 11 januari 

Ordförande 


