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Till justeringsperson utses Sanela Lulic. 

Dnr STYR 2019/724 

Dagordningen faststalls med foljande andringar: punkt 5 a) 
BVP 2019: 1 utgar da det har tagits upp tidigare; punkt 9 blir § 7 
och punkt 11 blir § 12 med darpa foljande omnumrering. § 13 
Studentrepresentantfragor. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

lnget att rapportera. 

a) Ledningsgrupp Master 2019:1 
Ase Innes-Ker lyfter: 
- Protokoll ska skrivas pa svenska, myndighetssprak. Problem 
uppstar da flera ledamoter ar engelsksprakiga. 

Robert Holmberg far i uppdrag att undersoka hur andra har 
lost oversattningsfragan, aven kostnaden. 
- Antagningsprocessen till ht! 9 ar klar, det finns 409 sokande 
och 3 5 platser. 



§ 6 Meddelanden 
a) Gastprofessor i Hedda Anderssons 
namn, Sabine Schonfeld 
b) Sammansattning kommitteer 
c) Rekryteringslaget 

§ 7 Forslag att kalla professor till 
Institutionen f"or psykologi 

§ 8 Forslag kursplan FoU, 
Psychological Flexibility and PTSD, 
5 hogskolepoang 

b) Ledningsgrupp PPT 2019:1 
Catharina Strid lyfter: 
- A vhopp, uppehall och aterupptagande av studier. Det leder 
bland annat till fragan om inrapportering av poling da flera 
kurser loper parallel It och over flera terminer. 6versyn over 
kurserna ska goras. 
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- Kravet ar att studenten ska arbeta 50%, for att bedriva terapi. 
Fragan hur det ska hanteras uppstar nar en student blir delvis 
sjukskriven eller byter arbetsplats. 

c) Ledningsgrupp PSP 2019:2 
Martin Wolgast lyfter: 
- Lagesrapport kring studenterna pa den kompletterande 
utbildningen. 
- Uppfoljning av mallar och riktlinjer. 

a) Robert Holmberg meddelar att Sabine Schonfeld kommer 
15/4 och stannar i cirka 1,5 ar. Arbete pagar for planering hur vi 
bast kan anvanda henne, for undervisning och 
forskn ingsprojekt. 

b) Motet diskuterar lagt forslag, se bilaga denna kallelse. Motet 
beslutar att ge Robert Holmberg och Sofia Bunke i uppdrag att 
aterkomma med nytt forslag, bland annat med precisering om 
tillsattning per funktion eller per intresseanmalan. 

c) Robert Holmberg rapporterar foljande: 
- Vikarie utbildningsadministration, Eva Grabowska 
- Arkivarie, for framfor allt forskningsmaterial. 

Rekryteringslaget: 
- Bitradande lektorat i klinisk psykologi och i kvalitativ metod 
ar hos sakkunniga. 
- Bitradande lektorat i utvecklingspsykologi och i arbets- och 
organisationspsykologi, sokande kompletterar och skickas 
darefter till sakkunniga. Beraknas bli klara under hosten . 
- Lektorat i kvantitativ metod, psykologi eller sociologi, 
tillsammans med Graduate School, majoriteten av kandidater i 
psykologi. A vtal behovs for fordelning. 
- Doktorandtjanster. Utseende av kandidater beraknas bli klart 
under varen . 

Robert Holmberg presenterar forslaget. 
Motet diskuterar bland annat foljande : 

- Ekonomi i forhallande till pagaende diskussioner kring vg2 I . 
- Vikten av att ha kvinnliga professorer. 
- Mojligheten till befordran till professor. 

Fragan bordlaggs till motet i juni. 

Motet antar lagt forslag och beslutar om inrattande. 

Linnea Eng kommer till motet kl 14.35 . 

Magnus Lindgren, studierektor for forskarutbildningen, och 
Robert Holmberg, far i uppdrag att kontrollera sa att inte 
handledaren ocksa ar examinator. 



§ 9 Forslag kursplan, PSNUxx, 
Handledarutbildning i psykoterapi 
med psykodynamisk inriktning, 45 
hogskolepoang 

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

§ 11 Organisation av forskning vid 
institutionen, uppfoljning av tidigare 
diskussion 

§ 12 Arbetsmiljoplan 2019-2021 -
reviderat forslag 

§ 13 Studentrepresentantfragor 

§ 14 Ovrigt 

Anita Lennerstedt 

Robert Holmberg 
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Forslaget till kursplan ar en omarbetning for psykodynamisk 
inriktning av kursplanen for handledarutbildning med KBT
inriktning, antagen 2019:2, § 7. 

Motet antar lagt forslag. 

Gisela Priebe lamnar motet kl 14.55. 

Robert Holmberg och Sofia Bunke presenterar forslaget som ar 
reviderat och redigerat utifran synpunkter pa forra motet. Nu 
finns en inledning och sammanfartning. 

Planen ska utvarderas efter 2019. 

Motet beslutar art anta Strategi- och kvalitetsdokumentet for 
2019. 

Motet fortsarter diskussionen om organiseringen av 
forskningen. Detar ocksa ett amne pa eftermiddagens 
personaldag. 

Robert Holmberg aterkommer med forslag pa fortsart 
hantering till motet i juni. 

Jens Knutsson och Catharina Strid lamnar motet kl 15.30. 

Motet beslutar efter diskussion art anta forslaget till 
Arbetsmiljoplan 2019-2021. 

Martin Wolgast lamnar motet kl 15.40 

Linnea Eng och Sanela Lulic lyfter onskemal fran studieradet 
om mer arbete med breddad rekrytering och art ta reda pa mer 
bakgrundsfakta hos studenter. 

Robert Holmberg kallar till ert forsta mote. 

I ovrigt inget. 

Justeras: 


