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Mikael Johanssonforskningsansvarig tom § 6 
Jens Knutsson studierektor 
Cristina Svensson ekonom t o m § 6 

Martin Wolgast biträdande prefekt 

Mikael Johansson och Cristina Svensson ges närvaro- och 
yttranderätt 

Till justeringsperson utses lnes Bramao. 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 5 a) Nya 
studentrepresentanter. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

a) Sofia Bunke meddelar att Mattias Kvist, husintendent, har 
tagit upp frågan med Akademiska Hus och att arbete pågår. 

a) Sofia Bunke meddelar att Samhällsvetarkåren har haft 
fyllnadsval och att några fler poster nu är tillsatta, bland annat 
har styrelsen fått två nya studentrepresentanter. 

Sofia Bunke presenterar kort förslaget som har diskuterats på 
tidigare möten . Institutionen måste dra ner på kostnader och 
åtgärder krävs. 



§ 7. Ingela Steij Stålbrand: 
lägesrapport uppdragsutbildningar 

§ 8 Kursplaner 
a) Familjeterapi vid ätstörningar 
b) Masterprogrammet, PSYN25, 
PSYN35, PSYN45, PSYNSS, 
PSYN65, PSYN80 
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Förslagen, se bilagan, i korthet samt diskussionspunkter: 
- Minskning av docenters forskningstid. Denna ökade tid var en 
temporär insats. För en del docenter kan uppskjuten forsknings
och kompetensutvecklingstid användas för att även en tid 
framåt erhålla utökad forskningstid. Arbetsmiljön ska beaktas 
och övergången till mer undervisning sker i dialog med 
ansvarig studierektor. 
- Antagning av doktorander; förslaget innefattar, förutsatt det 
läge vi ser idag, att inte anta någon doktorand på anslag från 
fakulteten under våren 2023. Dock är det viktigt att se till att 
det därefter sker kontinuerlig antagning av doktorander. 
- Doktoranders undervisningstid konteras på utbildning i stället 
för på forskning. En analys av faktisk undervisningsnivå under 
2021 och 2022 kommer att vägleda en procentsats framåt. 
Därav kan förslaget på 10% komma att justeras i enlighet med 
ovan. 

Utvärderingar och uppföljningar ska ske. 

Sofia Bunke begär votering. 
Antal röstberättigade: 8 ledamöter. 
Antal röster för förslaget: 6. 
Antal röster mot förslaget: I . 
Antal nedlagda röster: I. 

Mötet ställer sig bakom förslaget till åtgärder. 

Ingela Steij Stålbrand ger en lägesrapport. 
Livslångt lärande är för tillfället ett centralt begrepp och ska 

utföras av lärosätena. Hur begreppet uppdragsutbildning 
förhåller sig till det livslånga lärandet diskuteras. Micro
credentials är ett annat fokusområde. 

LUCE står för basservice, fakturering och skrivande av avtal. 
Organisationen är under översyn. På fakultetsnivå finns en 
pågående diskussion om goda förutsättningar för 
uppdragsutbildning och på institutionen löper arbetet på bra. 

Ännu en uppdragsutbildning i samarbete med Region Skåne 
har initierades nu i höst; Grundläggande utbildning i KBT med 
inriktning mot barn och ungdomar. 

Uppifrån finns önskemål om tydligare koppling mellan 
forskning, utbildning och samverkan. 

Värde med uppdragsutbildningar är bland annat de kontakter 
med det omgivande samhället som uppstår och som kan berika 
undervisning såväl som forskning. Verksamheten får inte gå 
med vinst. 

a) Kursplanen har tidigare varit uppe för diskussion, de 
synpunkter som då framfördes är nu bearbetade. Se protokoll 
2022:5 

Mötet antar lagt förslag. 

b) Samtliga förslag ges på masterprogrammets tredje termin, 
första gången ht23. Förslagen har passerat kursledning och 
masterprogrammets ledningsgrupp. 

Åsa Arvidsson berättar att kurserna finns i I och Il med en 
tydlig progressionstanke. 



§ 9. Utkast utvecklingsplan 
psykoterapeutprogrammet 

§ 10. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 
a) BVP 2022:4 
b) FK2022:4 
c) PSP 2022:6 

§ 11. Övrigt 

- PSYN25. Tempus i första meningen i kursens examination 
ska justeras. Mötet antar lagt förslag med denna ändring. 

- PSYN35 . Mötet antar lagt förslag. 

- PSYN45. Påpekas att det endast finns ett lärandemål under 
kunskap och förståelse . En del övriga mål är för abstrakt 
formulerade. Förslaget går i retur till Simon Graner, 
studierektor, och kursansvarig. Förslaget bordläggs. 

- PSYN55 . Mötet antar lagt förslag. 
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- PSYN65 . Språkliga formuleringar bör ses över. Mötet antar 
lagt förslag med redaktionella ändringar. 

- PSYN80. Mötet antar lagt förslag. 

Jens Knutsson presenterar utkastet till utvecklingsplan; en del i 
pågående utbildningsutvärdering. 

Feedback från sakkunniga är användbar. Vissa åtgärder 
kommer att kräva kursplaneändringar. 

Jens Knutsson lyfter särskilt två punkter: 
- Den så kallade egenterapin, omfattning i antal timmar, 
ekonomisk belastning för studenterna och frågan om 
evidensbaserad grund, insyn och möjlighet till utvärdering. 
- Utbildningen ska baseras i aktiv forskningsmiljö, vilket 
fungerar bra för psykodynamisk- respektive kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning, men behöver utvecklas för 
familjeterapi inriktningen. Plan finns att etablera referensgrupp 
av forskare inom familjeterapi . 

En synpunkt från sakkunniga är att få eller inga lärare är 
meriterade eller excellenta, enligt fakultetens pedagogiska 
akademi. 

Detta är ett generellt problem för institutionen i stort och fler 
bör uppmuntras att söka. 

Nästa steg är att Sofia Bunke som prefekt godkänner 
utvecklingsplanen som sedan skickas till fakultetsstyrelsen för 
fastställande. 

a) BVP 2022:4 
Simon Graner lyfter: 
- Karriärinslag ska löpa som en röd tråd genom programmet. 

b) FK 2022:4 
Simon Graner har inget särskilt att rapportera. 

c) PSP 2022:6 
Institutionsledningens förslag om arbetet med Retendo antogs. 
Annars inget särskilt. 

I övrigt inget. 
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Vid protokollet 

, ~ )(v&vlll-f/l/2~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras : 

-
Sofia Bunke lnes Bramao 


