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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Eva Hoff.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 5 b) RQ20,
bordlagt från 2020:2; § 9 Förslag till kursplan för
forskarutbildningskurs, Attachment Theory - Current Issues
and Controversies (Anknytningsteori - Aktuella frågor och
kontroverser), 7,5 högskolepoäng; därpå omnumrering.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Uppföljning beslut och ärenden
a) WINS förslag, lägesrapport

a) Robert Holm berg meddelar att förslaget på åtgärder är
skickat på remiss till WINS.

§ 5 Meddelanden
a) Byggplaner
b) RQ20

a) Robert Holmberg meddelar att Akademiska Hus 17/4 ska
presentera ett förslag utifrån inkomna synpunkter från
institutionerna.
Delprojekt kommer att startas för vissa frågor, som till
exempel hantering av psykoterapimottagningen.
b) RQ20, bordlagt från föregående möte 2020:2.
Robert Holmberg meddelar att panelernas besök i maj
genomförs i form av distansintervjuer.
Robert Holmberg uppmanar mötet att noga läsa vår
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utvärdering till nästa gång och då påbörja en diskussion om hur
resultaten kan användas på bästa sätt.

§ 6 Diskussion och lägesuppdatering

med anledning av corona

Lägesuppdatering och diskussion kring utmaningar, risker,
möjligheter och punkter att bevaka.
Kort sammanfattning punktvis:
- Problem med datainsamlin gar, för forskningsprojekt och
doktorandernas avhandlingsarbete. Hur kan man förbereda så
att man är beredd att återuppta arbetet när situationen lättar?
Hur kan institutionen stötta detta?
Uppsatsarbeten med digitala enkäter har fått ovanligt mycket
material/många svar.
- Handledning och klientarbete. Fungerar nu, men hur blir det
till hösten med nystarter?
- Studenterna är i stort nöjda. Påpekar vikten av tydli g
information. Hur tängar vi upp de som hamnar utanför, mår
dåligt. Samhällsvetarkåren har en pågående enkät kring detta.
- Inställda avslutningsceremonier.
- Bra teknisk support på institutionen. Ökad belastning för de
lärare som har undervisning under denna period.
- Många evenemang ställs in nu - hur blir det när samhället
öppnar och då vill genomföra det? Blir det överbelastning?
- Ovissheten om hur ht20 blir. Ska man planera för fortsatt
distansundervisning? Internationella masterprogram - kommer
studenter att kunna komma hit? Vad blir de ekonomiska
konsekvenserna?
Robert Holmberg och Sofia Bunke berättar att en del insatser
redan gjorts och annat är på gång:
- Enkät om arbetsmiljö och belastning och planerad
uppföljning.
- Supportgrupp för distan sundervisning.
- Studiecirkel om digitalisering.
- Vikten av studentperspektivet.
- Vi behöver uppmärksamma på konsekvenser av social
distansering för motivation , kvalitet och arbetsmiljö

§ 7 Martin Bäckström: utredning

om metodutveckling

Martin Bäckström presenterar kort utredningen. Den har
diskuterats på forskarkollegiet 2/4 .
Forskare på institutionen befinner sig på olika nivåer, har
olika problemställningar och olika behov, så någon generell
lösning är svår att precisera.
Seminarierna ska fortsätta, viktiga som resurs.

§ 8 Förslag till kursplan för

forskarutbildningskurs, Qualitative
Research Methodologies in
Psychology (Kvalitativa
forskningsmetodologier i
psykologi), 7,5 högskolepoäng
§ 9 Förslag till kursplan för
forskarutbildningskurs, Attachment
Theory - Current Issues and
Controversies (Anknytningsteori -

Förslaget är inskickat av Tove Lundberg.
Föreläsningar ska också vara öppna för medarbetare och
kunna ses som kompetensutveckling.
Mötet fastställer kursplanen

Förslaget är inskickat av Eli a Psouni och läggs på bordet.
Mötet diskuterar förslaget. Några punkter lyfts särskilt, såsom
att en kursplan bör vara bredare, mer generisk, vara öppen även
för studenter från andra inst itutioner, examinationsformen med
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Aktuella frågor och kontroverser), 7 ,5
högskolepoäng

research proposal kan möjligen vara lite mer flexibel

Mötet beslutar att återremittera till Elia Psouni . Förslagsvis görs
det om till läskurs i samråd med doktorandernas examinatorer.

§ 10 Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

Bordlagda från föregående möte, 2020:2
a) Ledningsgrupp BVP 2020:1
Anna Hjalmers Mattsson lyfter:
- Första läsåret är omgjort, på grund av att ämnet Pedagogik
utgår.
- Praktikkursen är ändrad och nu indelad i fler delar/delkurser.
B land annat för att dessa ska kunna rapporteras in separat i
Ladok.
- Den nya Utbildningsplanen börjar gälla från och med
höstterminen 2020.
b) Ledningsgrupp Master 2020:1
Henrik Levinsson lyfter:
- Arbete pågår med att ta fram ny utbildningsplan, start
höstterminen 2021.
- Diskussion kring poängfördelning på olika kurser med olika
ämnesinriktning. Henrik Levinsson ska återkomma.
c) Ledningsgrupp PSP 2020:1
Jonas Bjärehed berättar att möte nr 3 utgick och att tiden
användes till lagledarmöte.
- Delkurs I 0:2, utredningsarbetet pågår.
d) Forskarkollegium 200206
Robert Holmberg lyfter:
- RQ20 .
- Forskarinternatet ht20.
- Doktorandernas tillgång till forskarmiljöer.
e) Ledningsgrupp FK 2020:1
(Lades på bordet.)
Henrik Levinsson meddelar att arbetet med kvalitetssäkring har
skjutits på framtiden .
Nytillkomna:
f) Ledningsgrupp PPT 2020:1
Catharina Strid lyfter:
- Uppsatser kommer att kunna göras systematisk
litteraturstudie .
- Inriktning PDT har provat klientsimulering med gott resultat.
- Säkerhetsfrågor i samband med filmer i zoom .
g) Forskarkollegium 200402
Robert Holm berg lyfter:
- Christer Jönsson, fakultetens vetenskapliga ombud medverkar
på personaldagen 22/4 .
1 övrigt inget.

§ 11 Övrigt
Vid protokollet
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Anita Lennerstedt

ill

Robert Holmberg

Justeras:

