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Dnr STYR 2022/2186 

LUNDS 
UNIVERSITET 2022-10-19 

Institutionen för psykologi 
Ledningsgruppen för fristående kurser 

Led· koll . 
Närvarande Simon Graner Studierektor, ordförande 
ledamöter Magnus Linden Översiktskurs och kandidatkurs 

Fredrik Björklund Socialpsykologi 
Roger Persson Arbets- och organisationspsykologi 
Roger Johansson Examensuppsats 
Mats Dahl Temakurser 
Eva Hoff Personlighets- och ucvecklingspsykologi 
Ines Bramäo Kognitions- och neuropsykologi 
Stefan Persson T A-representanc 
Frida Rydqvist Doktorandrepresentant 

Närvaro- och 
yttranderätt 

Sekreterare Elin Holgersson 

Frånvarande S tu den trepresencam 

§ Ärende Beslut 

.. 
§1 J usteringsperson Till justeringsperson utses Ines Bramåo 

§2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägg § 11 a. 
Ledningsgruppens sammansättning och § 11 b. 
tillgodoräkning av äldre kurser. 

§3 Föregående mötesprotokoll (bilaga Föregående protokoll läggs med godkännande till 
1) handlingarna. 

§4 Temakurs AI och psykologi 15 hp Ledningsgruppen beslutar att kursen får ges HT23 
(bilaga 2) och tillsvidare. 

Studierektor samlar in feedback från gruppen till . kursansvarig inför utveckling av kursplanen . 

Mats Dahl ansluter 14:05 
Stefan Persson lämnar 14:15 

§5 Kursvärdering VT 22 PSYE26 Gruppen diskuterar hur svarsfrekvensen kan ökas på 
(bilaga 3) kursvärderingarna. Gruppen diskuterar också om det 

kan vara av intresse att veta vart studenterna kommer 
ifrån och hur detta skulle kunna undersökas. 
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§6 Kursvärderingsrapport VT22 Gruppen diskuterar hur svarsfrekvensen kan ökas på 
PSYHl0 (bilaga 4) kursvärderingarna. 

§7 Kursvärderingsrapport VT22 Gruppen diskuterar hur svarsfrekvensen kan ökas på 
PSYDl 1 (bilaga 5) kursvärderingarna. 

§8 Reviderad kursplan PSYB30 (bilaga Ledningsgruppen godkänner revideringen. 
6) 

§9 Litteraturuppdatering PSYD53 Ledningsgruppen godkänner uppdateringen. 
(bilaga 7) 

§10 Utvecklingstid 2022 (bilaga 8) Studierektor presenterar timmarna för utvecklingstid 
2022. Inga kommentarer från gruppen. 

§11 Övrigt a. Gruppen diskuterar hur sammansättningen av 
a. Ledningsgruppens ledningsgruppen ska se ut framöver, och om den 

sammansättning behöver justeras exempelvis baserat på de nya 
b. Tillgodoräkning av äldre avdelningarna. Hur eventuell tillsättning av nya 

kurser ledamöter ska ske diskuteras också. Bland annat 
nämns att tillsättning av ny ledamot kan ske om 
nuvarande ledamots period gått ut och det finns 
andra intressenter. Detta kommer diskuteras vidare 
framöver. 

b. Studierektor frågar gruppen om det finns behov av 
och möjligheter till riktlinjer kring hur gamla kurser 

• som studenter använder för ansökan om 
tillgodoräkning får vara. Gruppen kommer fram till 
att varje fall bör bedömas individuellt. 

Mötet avslutades 

~ 

Elin Holgersson 
Vid protokollet 

~~ra_f) 
Justerare 


