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Dnr STYR 2019/360 

Till justeringsperson utses Ase Innes-Ker. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

Sammansattning av kommitteer pa institutionen och 
Arbetsmiljoplan 2019-2021. Robert Holmberg meddelar att ett 
uppdaterade forslag kommer att presenteras pa nasta mote, 9/4. 

a) Ledningsgrupp FK 2019:1 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Studiedagen 25/4 kommer bland annat att handla om 
betygsskalor. 
- lnternationalisering pa hemmaplan ar resurskriivande. 
- Soktryck till vt19; det ser bra ut pa de fiesta kurserna, for 
vissa kan dock mer marknadsforing kriivas. 
- Strategi och kvalitetsdokumentet, se vidare § 8. 



§ 6 Meddelanden 
a) Byggplaner Kv Paradiset, 
lagesrapport 

§ 7 Forslag kursplan, 
Handledarutbildning i psykoterapi 

§ 8 Strategi- och kvalitetsdokument vid 
Institutionen for psykologi 2019 -
uppfoljning och forslag 

Ase Innes-Ker lyfter fragan om handledare och 
handledningsresurser och papekar att detta ar en fraga som 
galler hela grundutbildningen . 
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Generellt for den har typen av overgripande/gemensamma 
fragor har studierektorerna ett ansvar att lyfta och forsoka 
samordna. Lyfta dels i respektive ledningsgrupper och dels till 
institutionsledningen. 

b) Ledningsgrupp PSP 2019:1 
Martin Wolgast lyfter: 
- Tenn in I Os utvardering av examensmalen. 
- Strategi och kvalitetsdokumentet, se vidare § 8. 
- Val av terminsombud for varje terminsgrupp. 

c) Internationaliseringskommitten 190214 
Sofia Bunke och Ase Innes-Ker lyfter: 
- Med nya Ladok har problem uppstatt att for inresande 
studenter omvandla en delkurs till hel kurs. 
- Behov att fa ut information om utbytesstudier till studenter, 
framfor allt pa fristaende kurser. 
- Externa relationer har ett nyhetsbrev, kommitten bevakar detta 
naturligtvis men alla som viii kan prenumerera. 
- Det kan ibland ga att soka medel fran Externa medel trots att 
sista datum har passerat. 

a) Robert Holmberg ger en lagesrapport. Pa fakultetsstyrelsen 
senaste mote 31 / 1 diskuterades ett forslag till utredningsbeslut 
Etapp 3; hur man skulle ga vidare med planering och 
projektering. lnget beslut togs. 

Fakultetsledning och ekonomi raknar pa olika kostnader. 
En oversyn over lokalutnyttjandet ar ocksa gjord; 

nyttjandegraden kan bli avsevart hogre i befintliga lokaler inom 
fakulteten. 

Hyrorna kommer att hojas oavsett byggplaner. 
Behov finns av fler studieplatser, bibliotekets lokaler och 
renoveringar, framfor allt Hus M. 

Fragan kommer att tas upp pa personaldagen i april. 

Catharina Strid presenterar forslaget. lnstitutionen erbjuder 
kursen i handledning i psykoterapi mot att studenterna 
handleder pa kurs 9 pa psykologprogrammet. Detta bland annat 
for att tillgodose behovet av handledare och framfor allt med 
KBT-inriktning. 

Kursen planeras att starta ht! 9 och med 7 studenter. 
Eventuellt kommer en student att ha PDT-inriktning; ny 
kursplan maste da tas fram . 

Detta forslag har passerat institutionens kursplanegrupp. 

Motet beslutar att faststalla kursplanen med redaktionella 
andringar. KBT ska finnas med i kurstiteln . 

Robert Holmberg och Sofia Bunke presenterar Strategi- och 
kvalitetsdokumentet, det ska utvarderas och uppdateras infor 
varje ar, nu for 2019. 



§ 9 Rapport om bur Institutionen for 
psykologi kan organiseras 
avdelningsmassigt 

§ 10 Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

~ \p_ / 
Robert Hol~y 

Martin Backstrom prisar dokumentet for genomgang och 
tydlighet och motet instammer. 

Motet gar igenom och diskuterar de nya forslagen. 

Linnea Eng an lander till motet kl 15.10. 

3 

Robert Holmberg och Sofia Bunke aterkommer till nasta mote 
9/4 med redigerat forslag utifran framforda synpunkter. 

Martin Wolgast lamnar motet kl 15.20. 

Eva Hoff, Jens Knutsson och Rebecka Persson fran 
arbetsgruppen presenterar rapporten om hur institutionen kan 
organiseras forskningsmassigt. 

Nagra punkter: 
- Dagens avdelningar fungerar valdigt olika. 
- Projektgrupper behaver lyftas fram. 
- Yiktigt med fungerande infrastruktur, social verksamhet. 
- For nyblivna doktorer och nyanstallda lektorer kan sarskilda 
insatser behovas for att komma in och komma vidare. 
- Bilden av institutionen som " inte forskningsinstitution" -
stammer den? Viii vi gora nagot at det? 

Hela arbetsgruppen tackas for val utfort arbete och rapport. 
Diskussioner ska fortsatta under varen och ater tas upp har. 

I ovrigt inget. 

Justeras: 


