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Dnr STYR 2022/2558 

LUNDS 
UNIVERSITET 2022-11-30 

Institutionen för psykologi 
Ledningsgruppen för fristående kurser 

Led· . 
Närvarande Simon Graner Studierektor, ordförande 
ledamöter Fredrik Björklund Social psykologi 

Roger Persson Arbets- och organisationspsykologi 
Roger Johansson Examensuppsats 
Mats Dahl Temakurser 
Eva Hoff Personlighets- och utvecklingspsykologi 
Sverker Sikström Kognitions- och neuropsykologi 
Stefan Persson TA-representant 
Martina Andersson S0e Doktorandrepresentant 
Annika Schneider Studentrepresentant 

Närvaro- och 
yttranderätt 

Sekreterare Elin Holgersson 

Frånvarande Geoffrey Patching 

§ Ärende Beslut 

" 
Studentrepresentant och 
doktorandrepresentant hälsas 
välkomna 

§1 V al av justeringsperson Till justeringsperson utses Martina Andersson S0e 

§2 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll läggs med godkännande till 
handlingarna. 

§3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägg § 10 a. PSYE40 
litteratur, §10 b. PSYD12 litteratur, och §10 c. 
PSYE50 literature, §10 d. PSYD62 litteratur, §10 e. 
Obligatoriska kursmoment som O poäng i Ladok, och 
§ 10 f. Komplettering för obligatoriska kursmoment. 

§4 Förslag på tillsättning av LGFKs Gruppen godkänner förslaget till Policy för 
medlemmar (Bilaga 1) tillsättning av ledningsgruppens medlemmar med 

följande ändringar: 
- Tillägg av förtydligande kring varför beslut om en 
policy tas. 
- Tillägg av formulering kring att det är önskvärt men 

koll 
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inte nödvändigt att byta ut en medlem efter en 
mandatperiod. 
- Under punkt två ändra från "Avdelningen för 
utvecklingspsykologi utser representant för PSYD62" 
till "Avdelningen för utvecklingspsykologi eller 
avdelningen för personlighetspsykologi utser 
representant för PSYD62". 
- Under första punkten ta bort "Representanten har 
ett särskilt uppdrag ett se till en god progression hos 
studenter från introduktion till examen." Detta är 
allas gemensamma ansvar. 
- Ändra från en gemensam representant för 
översiktskursen och kandidatkursen, till endast en 
representant för översiktskursen. 
- Ändra från en representant för examensuppsats till 
en gemensam representant för examensuppsats och 
kandidatkursen. 

§5 Kursplan för AI och psykologi Gruppen ger feedback på kursplanen. Kursansvarig 
(Bilaga 2) tar del av feedbacken. 

§6 Kursplan för Barn och trauma Gruppen ger feedback på kursplanen. Kursansvarig 
(Bilaga 3) kommer få ta del av feedbacken. 

§7 Kursplan för Avancerad arbets- och Gruppen diskuterar kursplanen. Diskussion kring 
organisationspsykologi för HR- finansiering av kursen uppstår och studierektor ska 
mastern (Bilaga 4) lyfta frågan vid nästa styrelsemöte. 

§8 Litteraturändring PSYB30 (Bilaga Gruppen godkänner litteraturändringen. 
5) 

§9 Betygsättning av tillgodoräknandet Studierektor presenterar följande förslag för när betyg 
av kurser ska sättas vid tillgodoräkning och betyg saknas från 

Lunds universitet men finns från annat lärosäte i 
betygsskala U/G/VG: 

• G=D 

• VG=B 

• G där U/G är möjligt= D 
Gruppen godtar förslaget. 

§10 Övriga punkter a. Gruppen godkänner litteraturlistan 
a. PSYE40 litteratur (Bilaga b. Gruppen godkänner litteraturlistan 

6) C. Gruppen godkänner litteraturlistan 
b. PSYD12 litteratur (Bilaga d. Gruppen godkänner litteraturlistan 

7) e. Studierektor presenterar problematiken kring 
C. PSYE50 [iterature (Bilaga att när vissa obligatoriska moment på 

8) fristående kurser motsvarar 0 poäng i Ladok 
d. PSYD62 litteratur (Bilaga så missuppfattar en del studenter att de är 

9) färdiga med en kurs när de inte är det. Detta 
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e. Obligatoriska kursmoment skapar problem när de sedan ska ansöka om 
som O poäng i Ladok sin examen och har oavslutade kurser. 

f Komplettering för Lösningar på problemet diskuterades. 
obligatoriska kursmoment f Studierektor presenterar problem som kan 

uppstå utan tydliga riktlinjer för 
kompletteringsmöjligheter för obligatoriska 
kursmoment. Gruppen diskuterar vikten av 
tydlig information till studenterna kring vad 
som gäller, samt att de regler och riktlinjer 
som lärarna sätter är juridiskt hållbara, 
exempelvis genom information i 
kursplanerna. Studierektor kommer 
undersöka vad som gäller kring det juridiska 
och skriva ut på Canvas-sidan för 
kursansvariga vad som gäller. Kursansvariga 
rekommenderas att vid kursstart skriva vad 
som gäller på respektive Canvas-sida. 

Mötet avslutas 

~ 
• 

Elin Holgersson 
Vid protokollet 

~. 

justerare justerare 
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