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Ordforande halsar de nya studentrepresentanterna -
Anna Sirhed och Victor Sundin Do Rosario -
valkomna. Motet inleds med en presentationsrunda. 

§ I Val av justeringsperson Anna Sirhed utses rill justeringsperson. 

§ 2 Fastscallande av dagordning Dagordningen fascstalls med foljande cillagg: 
§ 10 Ovrigc. Sisca datum for att lagga in helkursbecyg pa
BVGA4 I innan sommaruppehallet.

§ 3 Foregaende protokoll, 2019:2 Foregaende mocesprotokoll laggs till handlingarna.

§ 4 Meddelanden Anna Hjalmers Mattsson ger en lagesrapporc gallande den 
nya larplattformen Canvas. Ett par kurser vid Institutionen 
for psykologi startar med Canvas for scudenrer ht19. 
lngela Steij Scalbrand informerar att Praktik for 
beteendevecare, BVGA20 kommer ace anvanda Canvas from 
htl9. 
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§ 5 Resultat av arbetsgruppen
temakurser

§ 6 Resultat av ucvardering
graderade betyg
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Jean Christophe Rohner och Magnus Karlsson oppnar for 
mojligheren att bygga Beteendevetenskaplig grundkurs, 
BVGA41 i Canvas infor ht19. 
Motet diskuterar fragan om tidsomfattning och 
erfarenhetsutbyte gallande kursbygge i Canvas och pekar pa 
tva viktiga punkter act ta upp i styrelsen: 

1) En lista med namn pa de larare som paborjar
byggandet av kurser i Canvas htl 9

2) Tilldelning av timmar for att bygga nya kurser i
Canvas

lngela Steij Stalbrand lyfter fragan om vem som kan driva 
studenters mojlighet att lagga in ett annat namn i Canvas 
(t.ex. transpersoner med annat tilltalsnamn). Motet foreslar 
Sahar Valizadeh, projektledare for Canvas vid Samfak. 

Anna Hjalmers Mattsson informerar motet om firandet av 
BVP 10 ar. Programmet under dagen liksom balen pa 
kvallen var mycket lyckad och valdigt fint ordnat. 
Studentrepresentanterna och ovriga instarnmer. 

Anna Hjalmers Mattsson ger en kort beskrivning over 
temakursernas bildande, utveckling same nulage. 
Jean Christophe Rohner presenterar viktiga fragor som 
arbetsgruppen for temakurser har belyst: 

Betydelsen av tillarnpning och praktiska fardigheter 
Helfart eller halvfart 
Periodisering av kurserna 
Poangomfattning - kurser om 15 hp eller 7,5 hp 
Kurser pa svenska och/eller engelska 
Identifiering av viktiga omraden for nya temakurser 

Studentrepresentanterna belyser problemet med tva 
parallella halvfartskurser utifran schemakrockar och delat
fokus pa olika kurser. lngela Steij Sralbrand informerar om 
ny minnesforskning som visar pa inlarningsfordelar vid 
parallella kurser. 
Studentrepresentanterna lyfter dee positiva med en 
programgemensam kurs (projektledning) under termin 4. 
Betydelsefullt for dee sociala sammanhanget att fa ga med 
sin "klass" igen efrer att ha last olika kurser pa termin 3. 

Anna Hjalmers Mattsson informerar om bakgrunden till 
valet av graderade betyg vid lnstitutionen for psykologi. 
Nya diskussioner har forts gallande att aterga till det gamla 
betygssystemet med U, V, VG, men beslut ej fattat. 
Det finns argument for och argument mot bada systemen. 
Motet diskuterar betygssystemens fordelar och nackdelar. 
Studentrepresentanterna far i uppgift att samla information 
fran studenterna pa programmet gallande prioritetsordning 
for de olika betygssystemen till nasta ledningsgruppsmote 
2019-09-11. 



§ 7 Arbetsmiljo och rutiner i
utbildningen

§ 8 Kursvardering Sociologi och
BVGA20

Anna Hjalmers Mattsson informerar om att punkten 
arbetsmiljo ska diskuteras en gang per terrain enligt ett 
beslut i styrelsen. 
Motet tar upp foljande problem: 
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Fysisk arbetsmiljo; brist pa lokaler som ar anpassade 
for 60 personer (Eden 129 fungerar mindre bra for 
undervisning), dalig ventilation i vissa lokaler (t.ex. 
Spoletorps horsal) 
T eknik pa plats; daliga informationsmanualer i 
lokalerna och avsaknad av tydliga kontakcuppgifter 
vid problem 
Stressad och pressad arbetssituation. Ingen tid for 
kursutveckling med alltfor snava tidsmarginaler 

Motet listar lokaler som fungerar bra for undervisning och 
meddelar lokalbokare. 
Studentrepresentanterna tar upp den sociala betydelsen av 
lokaler som Jigger pa campus Paradiset under forsta aret pa 
BVP. 

BVGA4 l sociologi. Magnus Karlsson informerar att 
scudenterna efterfragar mer strukcur och tydligare 
malformulering, fortydligande kring seminarierna liksom 
battre kommunikation och handledning. Dock var 
svarsfrekvensen lag (ea 21 %). Motet diskuterar atgarder for 
att oka svarsfrekvensen for kursvarderingar: 

Valja ratt tidpunkt 
Avsatta lektionstid 
Mindre omfattande 
Mer relevant for den akcuella kursen 
Information och aterkoppling till scudenterna 
gallande kursvarderingens betydelse for 
utvecklingen av programmer 

Scudentrepresentanterna lyfter fragan om forvantningarnas 
betydelse av upplevelsen av kursen - amnenas olikhecer, 
amal kursbocker samt scruktur pa kunskapsinhammingen 
paverkar. Orn ramarna ar tydliga ar skillnaderna i amnena 
och kurserna hancerbara. Plugga med BiL har en viktig roll. 

BVGA20 prakcikkursen. lngela Steij Stalbrand 
sammanfattar kursvarderingen: 

Overlag ar scudenterna positiva 
Digitaliseringen av kursen ok - men blir battre med 
Canvas 
Slutrapporten kommer ate lyftas ur efcersom den 
upplevs som dubbel 
BiP-dagen ar vikcig och ger mervarde for alla 
(studenter, prakcikanter, praktikgivare) 

Studemrepresentancerna betonar vikcen av ate inte 
schemalagga BiP-dagen samtidigt med andra kurser. 



§ 9 Lligesrapport arbete med ny
utbildningsplan

§ 10 Ovriga fragor
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Anna Hjalmers Mattsson sammanfattar vad som ar viktigt 
infor en ny utbildningsplan. 
Motet diskuterar konceptet "beteendevetenskaplig 
kompetens". Vad ar det och hur kan det formedlas till 
studemerna sa att det blir rydligt for dem. Mojligheten att 
lyfta in begreppet tidigare - starta rned helheten 
(tvarvetenskapligt perspektiv) och sedan belysa delarna. 
Utvecklingsdag for BVP genomfors den 14 juni. 

Datum for att lagga in delkursbetyg pa BVGA41 faststalls 
till den 3-4 juni, darefter satts helkursbetyg. 
T ydligare ramar kring gruppindelning pa kurserna 
efterfragas av studenterna. 

Yid protokollet 

Asa Arvidsson 

Justeras Justeras 

Anna Hjalmers Mattsson Anna Sirhed 


