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Studentrepresentant 

Beslut 

Stefan Persson utsags till justeringsperson. 

Foregaende motesprotokoll lades till 
handlingarna. 

Andrad ordning pa motespunkterna i 
dagordningen, klockan 14 kommer Anita och 
pratar om bokning. Anna Hjalmers Mattsson fick 
narvarande- och yttranderatt. 
Dagordningen faststalldes. 

Anna Hjalmers berattade om 
antagningsstatistiken for fristaende kurser fran 
HT 21 och HT 22. Ansokningstalen har minskat 
fran 2021 till 2022, men vi har fortfarande ett 
bra soktryck. Detta monster ar likadant 
nationellt. Kan tolkas som att vi verkar vara 
tillbaks i normallage efter Coronapandemin, da 
soktrycket var hogre. 

Det har kommit in fyra forslag pa nya 
temakurser till VT 23. 
Nar det galler Psychology and climate change sa 
kan fakulteten kan sannolikt ordna 
finansieringen, genom pengar for livslangt 
larande. Barn och trauma uppfattades som 
ganska nischad, d.v.s att endast ett fatal av de 
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o Genuspsykologi (bilaga 4e) presumtiva studenterna (de med klinisk 

bakgrund) tenderar att lasa pa fristaende kurs. 
Vidare ar det ett problem att endast en av de 
foreslagna lararna ar tillsvidareanstalld. Den 
togs emot positivt men ansags ha en 
utvecklingspotential och skulle kunna passa in i 
andra delar av vart utbildningssystem. AI och 
psykologi uppfattades som en kurs som 
verkligen ar i t iden, och Anna Hjalmers namnde 
att AI ar en av de saker som vara alumner oftast 
namner pa fragan vad de saknat i sin utbildning. 
Viss oro uttrycktes kring svarighetsgrad, men 
kurslitteraturen involverar inga matematiska 
ekvationer eller programmering. Viktigt ocksa 
att det finns ett tydligt psykoiogiskt perspektiv i 
kursen, samt omraden sa som etik, tas upp pa 
kursen. Genuspsykologi uppfattades ha en bred 
och kompetent lararbas, och det finns intresse 
bland studenterna, om an inte lika starkt som for 
AI. Genuspsykologi var det mest genomarbetade 
kursforslaget, men som papekades ar bade 
Genuspsykologi och AI-kursen tillrackligt 
genomarbetade och i idealfallet skulle bada 
kurserna ges. Men endast en kurs skulle beslutas 
om vid detta mote. Ledamoterna fick rosta pa 
antingen Genuspsykologi eller AI eller 
Genuspsykologi. De tva alternativen fick fyra 
roster vardera (en ledamot ladened sin rost). 
Simons rost var utslagsgivande, eftersom han ar 
studierektor, och beslutet blev att 
Genuspsykologi kommer att ges som ny 
temakurs. 

§10 Lokalbokning Campus Paradiset Anita informerade om lokalbokning och 
schemalaggning. Sociologen (Hus G) ar stangd 
for renovering 2023-2024, vilket innebar att det 
kommer att finnas farre lokaler tillgangliga for 
undervisning. Infor VT23 kommer vara scheman 
att behova vara mer utspridda, sa att inte alla 
har undervisning kl 10-12. Det kommer inte att 
finnas nagra datorsalar, utan de som inte har 
tillgang till egen dator kommer att kunna lana 
det av fakulteten. 

§6 Ny kursplan till PSYD 11 (bilaga Gruppen godkande kursplanen. 

6) 

§7 Kursutvarderingar: Kursutvarderingen godtogs av gruppen. 
o PSYE21 [bilaga 7) 

§8 Forslag till tillagg/forandringar Foreslagna andringar i mall for kursvarderingar, 
av Mall for kursutvarderingar dar b la skattningar av kursmalsuppfyllelse ska 
(bilaga 8) inga samt ett fortydligande av omfang, 

godkandes. 
§9 PSYD62 pa engelska pa Gruppen godkande forslaget. 



hostterminen fran och med 
HT23 

§11 bvrigt 

Motet avslutades 
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Mats Dahl pratade om en erfarenhet av att ge 
digital tenta med multiple choice som 
studenterna skrev pa distans (hemma). Samtliga 
skrivande studenter klarade sig, vilket aldrig 
skett tidigare och kan tyda pa att studenterna 
har anvant sig av otillatna hjalpmedel. 
Roger hade lite fler fragor och dar var resultatet 
mer det vanliga (8 stvcken som fick underkant). 

----------Stefan Persson 
Justerare 




