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Dnr STYR 2022/ 1350 

Hannah Sten ges narvaro- och yttranderatt §§ I - 5 a 

Till justeringsperson utses Eva Hoff. 

Dagordningen faststalls enligt utskick . 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Sofia Bunke meddelar att hon har lyft fragan pa fakultetens 
prefektrad. 

Da ledamoter utses av karen bar eventuell ersattning komma 
fran Karen. Dekanen bad darfor Karen att inkomma med 
forslag pa hur ett eventuellt arvode skulle kunna utformas. 

Ingen annan institution pa fakulteten ersatter 
studentrepresentanter i dagslaget. 

a) Sofia Bunke och Hannah Sten informerar om kommande 
troligt beslut om andringar i lagen om anstallningsskydd. 

Andringen gaiter allman visstidsantallning, anstallda med 
timersattning, som kommer att kallas sarskild 
visstidsanstallning. Beslut forvantas av riksdagen 8/6 och trader 



§ 6. Kursutbud vt23 

§ 7. Examinatorer ht22 

8. Forslag till beslut om 
handlingsplan for 
prof essorstillsattning 

i sa fall i kraft 1/10. Lagforslaget innebar starkt skydd for 
enskild arbetstagare. 
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Da institutionen har manga med allman visstidsanstallning sa 
far ett sadant beslut stora konsekvenser. Kan fler uppdrag 
samlas pa farre personer? Blir det mer tillatande med ersattning 
per faktura? 

Kursutbud vt23 , listan gaiter fristaende kurser. Nya kurser ar 
PSYE40 Genuspsykologi och PSYE50 Psykologi och 
klimatforandringar; se vidare §§ 10 och 13 b. 

Kursutbudet faststalls av fakultetsstyrelsen . 

For psykologprogrammet saknas PSPB22, Kurs 2, som ersatter 
PSPB12. For den kompletterande utbildningen saknas PSPV15 
och PSPV26 som ersatter respektive PSPV05 och PSPV 16. 

For Fristaende kurser, Beteendevetenskapligt program och 
lnternationella mastersprogrammet gaiter att BVGA42 ersatts 
med ny kurskod BVGA43. Examinator for delkurs 1 ar Fredrik 
Sandberg, delkurs 2 Jean-Christophe Rohner, delkurs 3 Bo 
Isenberg och delkurs 4 Magnus Karlsson ; examinator pa hel 
kurs ar Jean-Christophe Rohner. 

Foljande kurser ges inte en hosttermin och ska strykas fran 
listan: PEAB08, PSYE15, PSYE17, PSYE27, PSYP0I , 02, 03 , 
PSYP70 - PSYP90. 

PSYE20 saknas pa listan och laggs till. 

Sofia Bunke papekar att nagra ledamoter ocksa ar foreslagna 
som examinatorer. Beslut for nagra kurser tas darfor separat av 
ovriga ledamoter. Detta galler: 
Fredrik Bjorklund for PSYD22. 
Ines Bramao for PSPB12, PSPB22 och PSYD53. 
Eva Hoff for PSYB24 och PSYD62 
Elinor Schad for PSPB21 , PSPV 15 och PSPV26. 

For samtliga ovriga kurser beslutas enligt lagt forslag. 

For PSUN21 saknas uppgift om examinator. Beslut om 
examinator delegeras till prefekten . 

Sofia Bunke redogor kort for forslaget till handlingsplan . Det 
diskuterades utforligt pa foregaende mote. 

Forslaget innehaller tva alternativ for fortsatt hantering: 
forslag 1) extern utlysning av en professur i arbets- och 
organisationspsykologi och extern utlysning av en professur i 
utvecklingspsykologi ; forslag 2) extern utlysning av en 
professur i arbets- och organisationspsykologi och initial 
befordransprovning av en kvinnlig docent med fokus pa 
utveckl ingspsykologi . 

Motet ar redo att ga beslut. 

Omrostning. 9 rostberattigade ledamoter. 
For forslag 1: 1 rost. 
For forslag 2: 8 roster. 
Inga nedlagda roster. lngen reserverar sig mot beslutet. 

Beslut enligt forslag 2. 



§ 9. Sverker Sikstrom: 
Kursplaneforslag for 
forskarutbildningskurs; AI in 
Psychology 

§ 10. Kursplaner, fristaende kurser 
a) PSYE40 
b) PSYESO 

§ 11. Kursplaner, masterprogrammet 
a) CogNeuro I 7,5 hp sv 
b) DevPsy I 7,5 hp sv 
c) PersonalityPsy I 7,5 hp sv 
d) SocialPsy I 7,5 hp sv 
e) Specialised Topics 7,5 hp sv 
f) WorkOrgPsy I 7,5 hp_Sv 

§ 12. Kursplaner, 
uppdragsutbildningar 
a) fordjupningskurs FT-AT 220531 
b) Ledarskap UU 20220531 

§ 13. Protokoll fran ledningsgrupper 
och minnesanteckningar fran 
kommitteer 

En paminnelse om styrelsesekretess vilket innebar att inte 
namnge vilka som rostar for de olika forslagen. 
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Sverker Sikstroms kursplaneforslag behandlades pa foregaende 
mote men skickades i retur for redigering. Detta ar atgardat. 

Motet foreslar att ordet "basic" i forsta larandemalet ersatts 
med till exempel fundamental. Verbformerna i larandemalen 
ska rattas till. Skriftlig uppgift bor inte vara alltfor lang. 

Motet antar lagt forslag med redaktionella andringar. 

a) PSYE40, Genuspsykologi . Ges vt23 pa heltid over halva 
terminen . 

Stryk ordet "vilken" i andra larandemalet. 
Kursplanen faststalls med redaktionella andringar. 

b) PSYES0, Psykologi och klimatforandringar. Ges vt23 pa 
halvfart och delvis pa distans. 

Kursplanen faststalls med redaktionella andringar, endast 
korrekturfe I. 

Foljande kursplaner ges inom mastersprogrammets andra 
term in, vt23. Av fem kurser valjer studenten tre; kursen 
Specialiserade teman ar obligatorisk. Alla kurserna gar 
parallel It over hela terminen. 

a) CogNeuro I, A vancerad kognitiv neurovetenskap I. Ta bort 
"en" i larandemalen. Kursplanen faststalls med redaktionella 
andringar. 
b) DevPsy I, Avancerad utvecklingspsykologi -typisk och 
atypisk I. Kursplanen faststalls. 
c) PersonalityPsy I, Avancerad personlighetspsykologi I. 
Kursplanen faststalls. 
d) SocialPsy I, Avancerad socialpsykologi I. Kursplanen 
faststalls. 
e) Specialised Topics, Specialiserade teman . Kursplanen 
faststalls. 
f) WorkOrgPsy I, Avancerad arbets- och 
organisationspsykologi I. Kursplanen faststalls. 

a) Familjeterapi vid atstorning, fordjupningskurs. Motet 
diskuterar nagra punkter: forkunskapskrav; "steg 1" och "steg 
2" ar inga officiella beteckningar och maste formuleras om; 
problematiskt forhallande till andra, langre utbildningar i 
psykoterapi . 

Forslaget bordlaggs. Martin Wolgast kontaktar Per Johnsson, 
ansvarig. 

b) Motet diskuterar nagra punkter: vad ar motiveringen till 
forkunskapskrav pa minst 5 ars chefskap; urval. 

Sofia Bunke kontaktar Johan Bertlett, ansvarig. 
Kursplanen faststalls med redaktionella andringar. 

a) BVP 2022:3 
Simon Graner lyfter: 
- Temakurserna. 



§ 14. Avtackning 

§ 15. Ovrigt 

Yid protokollet 

- Soktryck, fortsatt gott. 

b) FK2022:3 
Simon Graner lyfter: 
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- Nya temakurser, se § 9. Efter noggrant arbete, diskussioner 
och omrostning valdes kursen Genuspsykologi att ges vt23 . 

Kursen Psykologi och klimatforandringar ges pa sarskilda 
medel fran fakulteten , tillfalliga HAS. Kursen ar framtagen och 
ges av Philipe Goldin, Visiting Scholar vid institutionen. 

c) Master 2022:3 
Simon Graner lyfter: 
- Nya kursplaner till termin 2, se § 11. 

Information fran fakultetens lokalbokargrupp: 
- Ht23-vt24 stangs Hus G, Sociologen, och ett antal 
forelasningssalar och tva datasalar kommer inte att ersattas. For 
att fa plats med all undervisning pa fakulteten maste 
undervisning i mycket hogra grad ske fran kl 8 till kl 17 ; 
anpassning borjar redan vt23 . 
- Studenterna ska sjalva kunna boka grupprum direkt i Time 
Edit, det galler alla studenter och alla grupprum pa fakulteten . 

d) PSP 2022:5 
Lyfts: 
- Kursplane- och kurslitteraturandringar till ht22. Elinor Schad 
lyfter problemet med att inte fa ange vilket statistikprogram 
som ska anvandas pa en kurs. Anledning till avslag ar 
hogskoleforordningens krav pa generos hallning for 
tillgodorakning. 
- Svarighetsgraden pa programmet; studenternas upplevelser av 
svarighet och stress till 6nskan om mer utmaningar. 
- Kursplanen for kurs 7, PSPR07, ar reviderad for delkurs 7:4 
utbildningsterapi ; antalet ganger terapi som kravs sanks i 
kombination med hojd ersattningen fran institutionen. 

Erik Lundin, studentrepresentant, avtackas a det varmaste for 
Jang och givande insats i styrelsearbetet. 

I ovrigt inget. 

~~ (XvlJlA!l~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

~L--__ ----Sofia Bunke 


