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Dnr STYR 2019/138 

Gisela Priebe halsas valkommen som ny lararrepresentant. 

Till justeringsperson utses Eva Hoff. 

Dagordningen faststalls med foljande andringar: § Sa) utgar da 
protokollet behandlades pa foregaende mote;§ 6 c) Information 
om fusk med hogskoleprovet. Under § 6 tas punkterna i 
foljande ordning c), b) och a) och med ombokstavering i 
protokollet. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

lnget att rapportera. 

a) Ledningsgrupp BVP 2018:5 
Utgar; se Protokoll 2018:9. 

b) Ledningsgrupp FK 2018:6 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Stefan Persson tar over all hantering av tentamen. Student 
maste anmala sig i forvag for att fa skriva omtentamen. 



§ 6 Meddelanden 
a) Information om fusk med 
hogskoleprovet 
b) Kostnadskalkyl for utokad 
forskningstid for docenter 
c) Rutiner for tilldelning av handledare 
och Handledare och doktorander 2019 
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- Arbetsmiljo kopplat till undervisning, liirare rapporterar att det 
iir for kallt i vissa lokaler, for varmt i andra, det iir ofta trangt pa 
grund av stora studentgrupper som iir inbokade i for sma 
lokaler. 
- Statistikprogram, SPSS eller R. Forslag kommer att skickas 
till styrelsen. 
- Kursutviirderingar for vtl 8 har presenterats; det finns en god 
vilja till utveckling men resurser saknas. 

Henrik Levinsson liimnar motet kl 13 :30. 

c) Ledningsgrupp Master 2018:6 
Ase Innes-Ker lyfter: 
- Presumtiva studenter vill hiilsa pa och vara med pa nagot 
undervisningstillfalle, vilket kan vara problematiskt vid 
seminarier. Samarbete ska i stiillet inledas med 
studentforeningen LISP. 
- Forklaring av betygsnivaerna planeras att liiggas ut pa 
hemsidan . 

d) Ledningsgrupp PPT 2018:4 
Catharina Strid lyfter: 
- En mall for kursutviirderingar per term in iir under utarbetande, 
det ska vara samma for alla fem inriktningar. 
- Studenterna bedriver klientarbete pa sin arbetsplats, viktigt att 
svarighetsgraden ar pa riitt niva. 
- Med GDPR och sekretess iir rutinerna skiirpta. Klienterna 
skriver pa angaende inspelning och visning. 

e) Ledningsgrupp PSP 2018:9 
Martin Wolgast lyfter: 
- Nytt examensmal om vald i niira relationer och mans vald mot 
kvinnor iir infort och flera moment har redan tillkommit och 
fler iir pa gang. 
- For att underliitta for studenter med beslut fran Avdelningen 
for pedagogiskt stod ska relevant information, om till exempel 
forliingd tid for inliimningar, finnas i varje kurs- och 
de I kursbeskrivn i ng. 

a) Robert Holmberg informerar om det fusk med hogskoleprov 
som utreds av UHR, Universitets- och Hogskoleradet. Beslut 
om studieplats tas sedan av Antagningsniimnden vid Lunds 
universitet. Detta giiller en student pa psykologprogrammet. Se 
liven en e-post utskickad till alla anstiillda 28/1 . Alla 
spekulationer ska undvikas och eventuella fragor ska stiillas till 
Antagningsniimnden. 

b) Robert Holmberg presenterar en utriikn ing i kronor vad den 
utokade forskningstiden kan kosta. I dagsliiget betalar vs 21 , 
5% av forskningstiden for docenter och lektorer, docenternas 
andel av detta iir 4 77 tkr 
Okningen av docenters forskningstid fran 20% till 30% innebiir 
liven att 2/3 av deras forskningstid 2019 lonekonteras pa vs 21 , 
dvs I 940 tkr, en flytt av kostnader fran vs 11 till vs 21 pa 1 463 
tkr. 
Den okade forskningstiden innebiir ocksa att de minskade 
liirarinsatserna som docenterna gor ersiitts av annan 



§ 7 Datum moten ht19 

§ 8 Kursplan: Handledarutbildning for 
yrkesverksamma psykologer 

§ 9 Forslag till sammansattning av 
kommitteer pa institutionen, nytt 
forslag for framfor allt KJLM 

§ 10 Langsiktig ekonomisk planering, 
diskussion 

undervisande personal. Det innebar en kostnad pa 954 tk pa 
vgl I. 
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Syftet ar att stimulera institutionens forskning genom att utoka 
forskningstiden for docenter. Modellen ska provas i tre ar. 

Kostnaden for ersattande larare kommer att belasta 
utbildningssidan . 

Magnus Lindgren anlander till motet kl 14.00. 

c) Rutiner for fordelning av handledare och lagesrapport, se 
bilagorna till denna kallelse. 

Nagra punkter: 
- Huvudhandledare maste vara docent och anstalld pa 
institutionen. 
- Bihandledning: med extern bihandledare kommer vardefulla 
synpunkter utifran, hjalper att skapa natverk. Anstallda har 
uppmanas aven att vara bihandledare pa andra institutioner, 
fakulteter och andra universitet. 
- Doktoranden har ratt att byta handledare. 
- Yid utseende av huvudhandledare ska manse till 
doktorandens mojligheter till den basta utbildningen. Darfor 
kan en ansokan till doktorandutbildning avslas om institutionen 
inte kan erbjuda den basta/relevant handledning. 

Motestider ht! 9 ska vara tisdagar och foljande datum: I 0/9, 
15/ 10, 12/ 11 , 10/ 12 och 28/1 -20 (vt20). 

Da psykoterapeutprogrammet har tidigare schemalaggning an 
ovriga, sa onskas tidigare beslut om datum. 

Martin Wolgast presenterar kart forslaget till kursplanen . Den 
ar antagen som specialistutbildning av Psykologforbundet och 
vander sig framfor allt till de som tar emot studenter pa 
psykologprogrammets kurs 8, Verksamhetsforlagd utbildning. 

Motet beslutar att faststalla kursplanen . 

Magnus Lindgren och Gisela Priebe lamnar motet kl 14:30. 

Sofia Bunke presenterar forslaget som framfor allt gaiter 
sammansattningen av KJLM. 

De olika ledningsgrupperna kommer att fa i uppdrag att utse 
ledamoter. 

Samhallsvetarkaren ansvarar for att utse 
studentrepresentation. 

Sofia Bunke och Robert Holmberg far i uppdrag att fortydliga 
och aterkomma till nasta mote i mars. 

Robert Holmberg presenterar forslaget som syftar till en mer 
langsiktig ekonomisk planering och att diskussioner kring detta 
ska foras i god tid i forhallande till nar beslut om budget tas. Se 
bilaga till denna kallelse. 

Under vtl 9 ska en grupp tillsattas, av prefekten, for detta 
arbete, att ta fram riktlinjer och prioriteringar. 

Diskussioner ska ocksa foras i alla ledningsgrupper. 
Aterkoppling pa motet i juni. 



§ 11 Forslag till spelregler vid 
institutionen 

§ 12 Arbetsmiljoplan 2019-2021 

§ 13 Ovrigt 

Yid protokollet 
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Bakgrunden till forslaget kommer fran en enkat om psykosocial 
arbetsmiljo, diskussioner pa intematet i augusti samt 
personaldagen under ht! 8. 

Det behovs aktiva insatser, positivt forstarkande och 
utredande om eventuella konsekvenser. Yiss uppfoljning kan 
ske i utvecklingssamtal och vid skyddsronder. Fragor om 
implementering och utvardering behover ocksa inforas. 

Motet antar forslaget och ledningen far i uppdrag att 
aterkomma om implementering. 

Robert Holmberg presenterar forslaget, se bilaga denna 
kallelse. Detar en revidering av gallande plan och ska galla for 
2019-2021. 

Redaktionella andringar behovs. 
Efter diskussion bordlaggs fragan till nasta mote. 

I ovrigt inget. 

du;kiuvi10M 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

Robert Holmberg 


