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-----1 _§ 1. Justering~p~,e_r_s_o_n _______ -+--+-T_i_ll~j~u_st_e_ri_n~1g_sperson utses Elinor Schad. 

§ 2. Dagordning 

___ __, _§ 3. Föregående protokoll 

§ 4. Uppföljning beslut och ärenden 
a) Rekryteringar 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § Sb) 
Forskardagar 

Föregående protokoll lägg~_!!!~~-_godkännande till handlinga!.~!:l:: .. 

a) Sofia Bunke och Martin Wolgast rapporterar om 
pågående och planerade rekryteringar. 

- Kombinationstjänsterna är i slutfasen och planeras 
tillträda under våren 

- Professuren i arbets- och organisationspsykologi : 
rekryteringsgrupp tillsatt och utlysning planeras efter 
årsskiftet 

- Befordran till professor i utvecklingspsykologi: 
deadline för kandidater 25/11 

- Kommunikatör: utlysning kommer att gå ut inom kort -----+------------------t-t-----------~--

§ 5. Meddelanden 
a) Innehåll personaldag 16/11 
b) Forskardagar 1-2/12 

a) Sofia Bunke redogör för programmet vid 
personaldagen 16/1 I. Tema kommer att vara säkerhet 
och arbetsmiljö. 



§ 6. Förslag kursplaner 
a) PSPV07, Professionell 
kommunikation på svenska för 
psykologer med utländsk 
psykologexamen, 5 hp 
b) Handledarutbildning med 
familjepsykoterapeutisk inriktning, 
45 hp, Handledarutbildning i 
psykoterapi med kognitiv 
beteendeinriktning, 45 hp, och 
Handledarutbildning i psykoterapi 
med psykodynamisk inriktning, 45 
hp 

§ 7. Studentföreningars ekonomi 
a) Bil, LISP och LP 
b) doktorandgruppen 

§ 8. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 
a) FK 2022:5 
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b) Martin Wolgast informerar om forskardagarna l-2 /12. 
Tema kommer att vara forskningskommunikation och 
externa medel. 

a) Sofia Bunke och Elinor Schad redogör för bakgrunden 
till förslaget till kursplan. 

Mötet beslutar att fastställa förslaget till kursplan med 
följande redaktionella ändringar: I) under "allmänna 
uppgifter" ska kursens inplacering i utbildningssystemet 
redovisas 2) specificera i målen att kunskaper och 
färdigheter ska redovisas på svenska i de fall detta inte 
framgår 

b) Jens Knutsson redogör för bakgrunden till förslagen till 
kursplaner. 

Mötet beslutar att fastställa samtliga föreslagna kursplaner 
med följande redaktionella ändringar: 1) 5:e målet under 
"kunskap och förståelse" ska formuleras aktivt 2) formulera 
målet runt maktordningar så att det inte enbart fokuserar på 
"kritisk reflektion" utan även ett mer aktivt hanterande, 
antingen genom att formulera om det aktuella målet eller 
något av färdighetsmålen . 

Sofia Bunke redogör för tidigare fattat beslut angående 
studentföreningarnas ansökan om medel; de ska hanteras på 
samma möte och max summa är bestämt. 

Samtliga tre föreningar har inkommit med ansökningar och 
de behandlas sammantaget: 
BiL har ansökt om 12 200 kr 
LISP har ansökt om 7 800 kr 
LP har ansökt om 21 000 kr. 

Mötet beviljar samtliga ansökningar. 
Mötet betonar vikten av att ha aktiva studentföreningarna och 
det viktiga arbete de gör och tackas för sina insatser. 

LP har därutöver sökt ytterligare medel för aktiviteter riktade 
mot studieplanering, mentorskap/studiehjälp och träning i 
samtalsteknik. 
Mötet ser positivt på de föreslagna aktiviteterna och att 
studenterna engagerar sig i dessa frågor, men beslutar att inte 
bevilja ansökan för att säkerställa att alla studentorganisationer 
behandlas likvärdigt och då en del av det stöd som föreslås 
redan finns tillgängligt från bland annat Studieverkstaden. 

b) Sofia Bunke initierar förslag att även doktorandgruppen bör 
erhålla medel för studiesociala aktiviteter. 
Mötet beslutar att ge prefekt och studierektor för 
forskarutbildningen i uppdrag att ta fram förlag på sådant stöd 
till nästa styrelsemöte. 

a) FK 2022:5 
Simon Graner lyfter att en ny temakurs, "Al och psykologi" 
planeras till HT23 . 
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b) Master 2022:4 och 2022:5 b) Master 2022:4 och 2022:5 
c) PPT 2022:3 Simon Graner har inget särskilt att lyfta i protokollet 
c) PSP 2022:7 

c) PPT 2022:3 
Jens Knutsson har inget särskilt att lyfta i protokollet 

d) PSP 2022:7 
Jonas Bjärehed har inget särskilt att lyfta i protokollet 

__ § 11. Övrigt I övrig_t_i~get. 

Vid protokollet 

-6S 
Justeras: 

~ .__.___ 

Sofia Bunke Elinor Schad 


