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Val av justeringsperson 

Fastställande av dagordning 
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4 

Föregående protokoll 

Lägesrapport från kursansvariga 

Pelle Olsson utsågs till justeringsperson. 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg 
under§ 10 

a) Nya LAS regler 

Läggs till handlingarna. 

PDT: Inga avhopp. Vi är mitt upp i ett MBT 
block. 
Det kommer snart ett PM till uppsatsarbetet. 
Martin är ansvarig för kursen Vetenskapligt 
arbete för alla inriktningarna. 

FAMILJ: Det är 2 st med studieupphåll och 
ytterligare 2 st som ansöker om studieuppehåll. 
Föreläsarna och handledarna är uppskattade. 
Det inkommer en del digitala önskemål från 
studenterna. 
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& Ärende Beslut 
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KBT: Det har varit en bra terminsstart. Fler 
avhopp vilket har gjort att två 
handledningsgrupper har slagits samman. En 
handledare frigjordes men det har vi löst på ett 
bra sätt. Många externa föreläsare den här 
terminen. Nästa termin är planerad och 
studenterna är informerade. 

5 Lägesrapport från studenter och 
yrkeslivsrepresentant 

6 Åtgärdsplan (respons på utlåtande 
efter självvärdering) 

PDT: God framförhållning när det gäller 
terminens arbete. Många problem när det gäller 
IT utrustningen i grupprummen i hus P. 
Behöver se över tiderna i schemat då det är svårt 
att hinna till handledningen. Diskussioner om 
olika terapier samt även terminologin som 
psykologer använder. Upplever att det är god 
stämning i gruppen. 

KBT: Ingen studentrepresentant 
FAMILJ: Ingen studentrepresentant 

Yrkeslivsrepresentant: Sätter stort värde i att 
man vill utbilda sig till Psykoterapeut. 

7 

8 

Kursplaner för handledarutbildningen 

Meritvärdering inför antagningen 

9 Förslag på förändringar prov/moment 
Familjeterapi. 

10 Övriga frågor 

a) Nya LAS regler 

Diskussioner fördes om självvärderingen samt om 
utvecklingsplanen När allt är klart kommer 
utvecklingsplanen att publiceras på fakultetens 
hemsida och följas upp efter en tvåårsperiod. Ett 
arbete med kursplaner inleds under 2023. 

Diskussioner fördes angående behörigheten. 

Diskussioner fördes angående punkt 4 
handledningsuppdrag 

Beslutades att godkänna förändringen. 

- 
Jens informerar att det pågår ett utvecklingsarbete 
på institutionen när det gäller intermittent 
anställning och direkt avtal. 

Nästa möte är den 
6 december kl 16:15 
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