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Tilljusteringsperson utses Åsa Arvidsson. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

a) Sofia Bunke informerar om följande rekryteringar: 
- Webbredaktör/kommunikatör. Gallringsprocess pågår, av 114 
sökande. Anställningen är i samarbete med Kulturgeografiska 
institutionen. 
- De två kombinationstjänsterna är snart färdigförhandlade. 
Anställningen blir helt på institutionen och respektive klinik köper 
tjänst av oss. 
- Befordran professor i utvecklingspsykologi. Två kandidater har 
lämnat in fullständiga ansökningar. 
- Professur i arbets- och organisationspsykologi. En 
rekryteringsgrupp har skrivit utlysningstext, Sofia Bunke och 
Martin Wolgast skriver en anhållan om att utlysa som skickas till 
fakulteten som i sin tur vänder sig till rektor. Efter rektors 
godkännande går processen vidare. Lång utlysningstid planeras. 

a) ChatGPT, en gratis chatbot som kan generera meningsfulla 
svar, utvecklad med Al. 
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b) Breddad rekrytering 
c) Valberedning 

§ 6. Medel för doktorandgruppen 

§ 7. PSYN45, återkoppling 

§ 8. Martin Bäckström - förslag 
kursplan FoU, statistik 

§ 9. Mötestider ht23 

§ 10. Utvecklingsplan, 
psykologprogrammet 

Det kommer att få konsekvenser för uppgifter och 
examinationsformer. 
Urkund kommer inte att märka av om en text/ett svar är skrivet 

av ChatGPT. Däremot kommer den känna av om flera studenter 
på samma tenta använt ChatGPT. 
Diskussioner behövs kring examinationer och 

examinationsformer. 
Sofia Bunke föreslår att en arbetsgrupp tillsätts. Mer information 

kommer att komma från universitetsnivå. 

b) Kristian Almquist presenterar pågående arbete kring breddad 
rekrytering. Det man tittar på just nu är alternativa urval vid 
antagning till Psykologprogrammet. 
En möjlighet är att införa en ny urvalsgrupp bestående av 

yrkeslivserfarenhet i kombination med resultat på högskoleprovet. 
Bedömning av yrkeslivserfarenhet måste göras manuellt, vilket 
kräver administrativa resurser. 
En annan möjlighet till urvalsgrupp är att ge en öppen 

distanskurs, introduktionskurs, som kan ge tillträde. En sådan kurs 
kräver mer medel och administration. 
Motsvarande modeller kan även användas för 

Beteendevetenskapliga programmet. 
Arbetet är pågående och synpunkter välkomnas. 

c) Sofia Bunke meddelar att valberedningen har fått i uppdrag att 
sätta i gång arbetet. Valet gäller institutionsstyrelsens ledamöter 
samt prefekt och biträdande prefekt för perioden 2024-2026. 
Ordförande i valberedningen är Ingela Steij Stålbrand. 
Fakulteten administrerar valen och Sofia Bunke har skickat in 

önskemål om att valen hålls i maj. 

Åse Innes-Ker och Sofia Bunke presenterar k011 lagt förslag om 
medel till doktorandgruppen. 
Doktoranderna önskar medel enligt alternativ 1 vilket styrelsen 

bifaller. 

Förslag till kursplan för PSYN45 har behandlats tidigare. Simon 
Graner förklarar att lärandemålen har förtydligats, blivit mer 
specificerade samt att kursplanen diskuterats och förankrats i 
lärarlaget. Kursens titel går inte att ändra nu då det ingår i andra 
styrdokument. 
Styrelsen fastställer kursplanen. 

Åse Innes-Ker presenterar kort Martin Bäckströms förslag till 
forskarutbildningskurs i avancerad statistik. Det finns st011 
intresse för denna kurs bland doktoranderna. 
Formuleringar kring behörighet justeras och placeras rätt. 

Doktorander från andra institutioner ska kunna söka. 
Ordvalen i lärandemålen ska ses över så att de motsvarar kurs på 

denna nivå. 
Kursplanen ska skrivas på svenska. 

Styrelsen fastställer kursplanen med redaktionella ändringar. 

Mötet beslutar att fastställa föreslagna tider. 

Jonas Bjärehed presenterar kort utvecklingsplanen för 
psykologprogrammet. Den ska sedan skickas till fakulteten. 
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§ 11. Översyn - köpta 
utbildningstjänster 

§ 12. Förslag till policy för 
ansökningar från ej anställda 
gällande externa medel 

§ 13. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 
a) BVP 2022:5 
b) FK2022:6 
c) Master 2022:6 
d) PPT 2022:4 
c) PSP 2022:9 

§ 14. Övrigt 

Avtackning ledamöter 

Fortsatt arbete drivs i ledningsgruppen. 

Sofia Bunke presenterar förslaget till översyn av köpta 
utbildningstjänster. I ett läge med kommande besparingar krävs 
översyn även för detta område och även för nu gällande LAS 
regler. Det är en ökande andel, även antalet intermittenta 
anställningar. 
En översyn bör ge överblick vad som finns idag och en 

motivering till varför. 
Intermittent anställning kräver mycket administration. 

Frågan bordläggs till nästa möte. Sofia Bunke och Martin Wolgast 
återkommer med tydliggöranden i relation till de frågor som 
ställdes. 

Sofia Bunke lyfter behovet av policy för hantering av utifrån 
kommande önskemål att placera forskningsmedel vid 
institutionen. 
Sofia Bunke, Martin Wolgast och Cristina Svensson får i 

uppdrag att ta fram ett förslag och återkomma till styrelsen. 

a) BVP 2022:5 
Simon Graner lyfter: 
- Att man numera använder fakultetens språkpedagoger. 
- BiP-dagen blev mycket lyckad. 

b) FK2022:6 
Simon Graner lyfter: 
- Man har tagit fram en policy för utseende av ledamöter. 

c) Master 2022:6 
Åsa Arvidsson har inget särskilt att rapportera. 

d) PPT 2022:4 
Notera att kursplaner för handledarutbildningen är klara. 

e) PSP 2022:9 
Jonas Bjärehed har inget särskilt att rapportera. 

I övrigt inget. 

Laura Giese, doktorandrepresentant, slutar som ledamot och 
avtackas å det varmaste för gedigen och viktig insats. 
Emeline Mery, studentrepresentant, ska under vt23 göra praktik 

utomlands och kommer därför inte att kunna närvara. Letande 
efter suppleant pågår. 

Vid protokollet 

~l~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 
C 

~~ 
Sofia Bunke Åsa Arvidsson 


