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Håkan Johansson studierektor  

Henrik Levinsson studierektor 

Martin Wolgast studierektor 

 

Anmält förhinder Magnus Lindgren studierektor 

 

§ 1 § 1 Justeringsperson  Till justeringsperson utses Susanna Vestberg. 

    

§ 2  § 2 Dagordning  

 

 Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 4 c) Protokoll 

från ledningsgrupp PPT 2018:2; § 5 b) Antagning till 

forskarutbildningen; § 5 c) Nominering till Nationalkommitténs 

pris; § d) Uppföljning av beslutspunkter från tidigare 

institutionsstyrelsemöten; § 5 e) Rapport om rekryteringsläget; 

§ 9 Susanna Vestberg: styrelseuppdrag. 

    

§ 3 § 3 Föregående protokoll  Närvarolistan ska förtydligas med att Sanela Lulic endast hade 

närvaro- och yttranderätt; ordinarie ledamot blir hon först ht18. 

   Därefter läggs föregående protokoll med godkännande till 

handlingarna. 

    

§ 4§ 4 § 4 Protokoll från ledningsgrupper och 

minnesanteckningar från kommittéer 

 

                 

 a) Ledningsgrupp Fristående kurser 2018:3 

Henrik Levinsson lyfter:  

- Rättighetslistan. 

- Kursutvärderingar av kurser ht17: det är krävande med 

internationella kurser; tid till administration fungerar bra men 

det är svårt att få tid till kursutveckling; studenter på 

områdeskurser, framför allt metodkurser, har olika 

förkunskaper. 
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Dnr STYR 2018/1068 

 

PROTOKOLL 2018:5 



§ 5 Meddelanden 
a) Projekt om ny organisation av 
forskningsavdelningar vid 
institution en 
b) Antagning till forskarutbildningen 
c) Nominering till Nationalkommittens 
pris 
d) Uppfoljning av beslutspunkter fran 
tidigare institutionsstyrelsemoten 
e) Rapport om rekryteringslaget 
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- Larares arbetsmiljo: tekniken i larosalar; rutiner kring 
handledning och examination fungerar bra men periodvis med 
hog belastning och ibland inom andra amnen an sitt eget. 

b) Ledningsgrupp PSP 2018:5 
Martin Wolgast lyfter: 
- Kursplaneandring for kurs I, PSPB21 . 
- Mojligheterna till dispens for villkor for uppflyttning ska 
skarpas. Det infors infor ht! 9 och information ska skickas ut till 
studenterna redan nu fore denna sommar. 
- Nytt examensmal har inforts, om mans vald mot kvinnor och 
vald i nara relationer. Moment om detta finns redan och mer 
kommer att inforas. 

c) Ledningsgrupp PPT 2018:2 
Protokollet laggs pa bordet. 
Hakan Johansson lyfter: 
- Antagning in for ht 18 ar klar, 96 studenter. Fordelning pa olika 
inriktningar: PDT vuxen 28 st, PDT barn och ungdom 8 st, 
KBT vuxen 28 st, KBT barn och ungdom 8 st, Familj 24 st. 
- Nytt examensmal om mans vald mot kvinnor och vald i nara 
relationer kommer att inforas aven pa PPT. Formodligen 
kommer en del kursplaneandringar att kravas. 

a) Robert Holmberg presenterar projektet som ska se over 
indelningen i forskningsavdelningar. Avstamning ska ske i 
september och forslag presenteras i december. 

Hakan Johansson papekar att det helt saknas representant for 
amne psykoterapi och psykologisk behandling. Lamplig person 
ska utse att inga i arbetsgruppen. 

b) Robert Holmberg meddelar att institutionens 
antagningsprocedur tagit fram en tatgrupp pa fyra personer. 
Planeringstalet var tre stycken, men da det finns tillrackliga 
ekonomiska resurser beslutade prefekten att alla fyra skulle 
antas pa sa kallade fakultetsmedel. Dessa ar: Benjamin Clareus, 
Amanda Klysing, Terese Petersson och Mia Vainio. 

Beslut om antagning tas av prefekten. AFK, 
avdelningsforestandarkonferensen, och studierektor for 
forskarutbildningen deltar i beredningen. 

Yid fordelning av handledare ska man anvanda den 
forteckning som upprattats av prefekten, se protokoll 2018:3, § 
5 a. 

Martin Backstrom uppmarksammar styrelsen pa att det var 
fyra doktorander som antogs istallet for tre som tidigare 
diskuterats under arbetet med beredningen. Martin Backstrom 
menar att det inte ar optimalt att prefekten sjalv gor en sadan 
avgorande forandring som paverkar institutionens kostnader 
utan att ta upp detta med styrelsen, AFK och andra berorda. 

c) Robert Holmberg meddelar institutionen har nominerat 
Markus Davidsson Clavertz till Nationalkommittens pris till 
ung forskare. Markus Davidsson Clavertz disputerade 2016 pa 
avhandlingen The diversity of mind wandering: The role of 
individual differences and cognitive factors. 



§ 6 Remiss rattighetslistan 

d) Uppfoljning av beslutspunkter fran tidigare 
institutionsstyrelsemoten: 
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- 2018:2. Fordelning av handledning av doktorander, 
forteckning over tillgiingliga handledare, rutiner for tillsiittning. 
Prefekten tick i uppgift att utreda detta, en forteckning 
presenterades pa mote 2018:3 , forslag till rutiner kommer. 

- Kan studenter pa Masterprogrammet fa hogskolepoiing for 
uppdrag som forskningsass istenter? Enligt Malin Schatz, kansli 
S, har olika losningar tillampats. Graduate School har tillsatt en 
arbetsgrupp for detta och vi foljer deras arbete. 

- Doktorandgruppen. Olika rutiner iir pa gang for att samla 
vilka personer som ska inga. Det sker framfor allt i samband 
med de individuella studieplanerna, registrering i Lucris och 
!eds av studierektor for forskarutbildningen . 

- Strategi- och kvalitetsdokumentet har fatt de tillagg som det 
beslutades om,§ 6 2018:3. Det giiller iindamalsenliga lokaler, 
deltagande i forskningsarbete for studenter och 
studentinflytande. 

- Prefekt och examinatorer pa forskarutbildningen ska se over 
nomineringsprocessen till Nationalkommittens pris till unga 
forskare . 

- Projektgrupp ar tillsatt for att se over institutionens 
forskningsavdelningar. 

- Mer specificerad bild av institutionens ekonomi kommer att 
presenteras efter halvarsbokslutet. 

e) Robert Holmberg rapporterar om rekryteringslaget: 
- Lektorat i utvecklingspsykologi. Den person som fakultetens 
liirarforslagsniimnd forordade har tackat nej. Utlysningen 
kommer at goras om. Tills vidare utlyses ett vikariat pa ett ar. 

- Bitriidande lektorat i neuro- och kognitionspsykologi har gatt 
till Ines Bramao. 

- Tva lektorat i psykoterapi, minst ett i vardera KBT och PDT. 
lngen sokande med PDT, KBT-tjansten kommer snart att ga ut 
for sakkunnigbedomning 

- Lektorat med inriktning samtalsmetodik, iirendet befinner sig 
hos sakkunniga och forhoppningen iir att det ska vara klart i 
augusti. 

- Utbildningsadministrator pa fristaende kurs pa heltid har gatt 
till Sinnamon Varsamouli . 

Motet diskuterar allmiint kring utlysnings- och 
tillsattningsprocedurerna. Robert Holmberg far i uppdrag att 
sammanfatta hittills gjorda rekryteringar for fortsatt diskussion 
i styrelsen. 

Rattighetslistan har varit pa remiss. Den har behandlats i 
institutionens ledningsgrupper och insamlade synpunkter har 



§ 7 Examinatorer ht18 

§ 8 Ny kursplan, PSPB21, Kurs 1, 
Introduktion till psykologin och 
psykologyrket 

§ 9 Susanna Vestberg: styrelseuppdrag 

§ 10 Avtackning ledamoter 

§ 11 Ovrigt. 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

skickat in till fakulteten som har sammanstallt och skickat 
vidare. 

Nagra av synpunkterna: 
- Det saknas engelsk oversattning i remissomgangen . 
- Vern ansvarar for att sprida den till alla studenter? Foreslas 
lampliga kanaler som hemsidan, Luvit, med flera. 
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- Skillnaden mellan "bor" och "ska" och i forhallande till lagar 
och forordningar. 
- Anpassning och tillgangliggorande - hur langt ska 
institutionen kunna ga? 
- Examinationer, kravet pa larares narvaro vid salstentamen. 
- Tentamensgenomgang, fo retradesvis muntlig, har ofta mycket 
lag narvaro. 

Motet faststaller lagt forslag. 

Martin Wolgast informerar om att den enda andringen ar 
ordningsfoljden pa delkurserna 2-4 sa att den gamla delkurs I :4 
om profession nu blir delkurs I :2. En anledning ar att tidigt ge 
studenterna en bild av deras kommande yrke. 

Motet bifaller lagt forslag. 

Susanna Vestberg meddelar att hon tyvarr maste avsaga sitt 
uppdrag som ledamot i institutionsstyrelsen . 

Robert Holmberg aterkommer pa motet i september om det ska 
ske ett fyllnadsval eller om en suppleant kan bli ordinarie 
ledamot. 

A vtackning av ledamoter: 
- Hakan Johansson, studierektor for psykoterapeutprogrammet, 
for Jang och mycket gedigen insats for sitt program och for hela 
institutionen. 
- Christoffer Hahn och Alexander Heckler, 
studentrepresentanter, for deras aktiva och vardefulla insats for 
studentinflytande. 

- Susanna Vestberg kommer att avtackas vid ett senare tillfalle. 

I ovrigt inget. 

Justeras: 




