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   Gorana Holm, ny yrkeslivsrepresentant, hälsas välkommen. 

Andrea Myhr, studentlänk, ges närvaro- och yttranderätt. 

    

§ 1. Justeringsperson  Jakob Nilsson utses.  

    

§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 9 a) Termin 

8. 

    

§ 3. Föregående protokoll  I § 4 b) för kurs 2 så påpekas att skillnaden i poäng inte kan 

bero på kursgruppsklimat utan på slumpmässiga 
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mellangruppsvariationer. 

   Därefter läggs föregående protokoll handlingarna. 

    

§ 4. Studierektor 

 

 

d) Kommande utvärderingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Besök av dekanen 

 

 

 

 

b) Kompletterande utbildningar 

 

 

 

 

 

 

c) Artikel i Lundagård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ekonomi 

 

 

 På grund av dekanbesök tas punkterna i följande ordning: d, 

a, b, c och e. 

 

d) Martin Wolgast berättar att UKÄ, 

Universitetskanslersämbetet, i sina utvärderingar kommer 

att titta på tre olika delar: traditionell 

utbildningsutvärdering, tematiska utvärderingar och 

lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. 

   För psykologprogrammets del blir det tidigast 2022. 

   För Lunds universitet blir det en tematisk utvärdering 

2017; hållbar utveckling. 

   Arbete med kvalitetssäkringsystem startar nästa år; ett 

system som bör vara meningsfullt och givande på fler sätt. 

 

a) Dekan Ann-Katrin Bäcklund besöker ledningsgruppen. 

Varje lagledare presenterar kort sin kurs, besparingar som 

gjorts och eventuella konsekvenser av dessa för 

utbildningen i sin helhet. 

 

b) Martin Wolgast berättar att läget för psykologer med 

utländsk examen som ska komplettera för legitimation är att 

Stockholms universitet ska ge första omgången prov i 

december och det kliniska provet i januari. 

   Arbetet med utbildningsvägen pågår, i samarbete med 

Uppsala och Umeå universitet; planerad start ht17. 

 

c) En artikel i studenttidningen Lundagård har granskat 

momentet ”externat” på kurs 10 och studenters upplevelser. 

Artikeln är kritisk mot det pedagogiska upplägget och att 

studenter har känt sig kränkta och trakasserade.  

   Martin Wolgast, Robert Holmberg som prefekt och Bengt 

Brattgård som kursansvarig blev intervjuade och vissa citat 

har hamnat olyckligt och är otydliga. Martin Wolgast och 

Robert Holmberg har därför skickat en epost till studenterna 

på te 7 – te 10 med förtydligande att utmanande inslag 

måste finnas på utbildningen men att självklart ska ingen 

känna sig kränkt; något som ska anmälas. 

 

e) Martin Wolgast berättar att det just nu verkar som om vi 

förhoppningsvis inte drabbas av ytterligare nedskärningar. 

   Beslut om budget fattas i fakultetsstyrelsen 24/11. 

    

§ 5. Examinatorer vt17  Att notera att förslaget gäller för vt2017.  

Lagledare, ledamöter och examinatorer: 

- Kurs 2, Ilkka Salo suppleant 

- Kurs 3, Jonas Bjärehed ordinarie ledamot och examinator, 

Johanna Månsson suppleant 

- Kurs 8 saknar för tillfället lagledare, suppleant och 

examinator. 

 

I övrigt inga förändringar jämfört med ht16. 

 

Mötet antar lagt förslag; se bilaga detta protokoll.  

   Beslut fattas av institutionsstyrelsen. 
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§ 6. Kursplane- och kurslitteraturändringar inför 

vt17 

a) Delkurs 3:3 

 a) Delkurs 3:3, se bilaga denna kallelse. Förslaget innebär 

införande av bok om utlåtandeskrivning och intyg. 

   Mötet antar lagt förslag. 

    

§ 7. Uppdragsbeskrivningar PSP  Martin Wolgast presenterar ett utkast till 

uppdragsbeskrivningar, se bilaga denna kallelse, för poster 

som examinator, lagledare, helkursansvarig och 

delkursansvarig. Detta utifrån ett behov av förtydliganden 

vad de olika uppdragen innebär, överlämningar och 

ansvarsfördelning. 

   Mötet diskuterar förslaget och kommer med synpunkter 

och förbättringsförslag.  

   Martin Wolgast får i uppdrag att redigera förslaget och 

återkomma till mötet i december för beslut. 

    

§ 8. Kursvärderingar  Martin Wolgast berättar att mallen för kursvärdering 

behöver ses över, dels för uppdatering och dels på grund av 

det nya systemet, Sunet Survey. I möjligaste mån ska den 

överensstämma med den mall som används på fristående 

kurser. 

   Den gamla mallen delas ut och lagledarna uppmanas 

inkomma med synpunkter till Martin Wolgast via epost. 

 

Förslag till ny mall ska diskuteras på mötet i december. 

    

§ 9 Rapporter från lärarlagen  a) Termin 8. Studenterna rapporterar om för hög 

arbetsbelastning, framför allt inom kurs 10 (delkurserna 

10:3 och 10:4) men även i kombination med kurs 9 och 

delkurs 12:1. 

   Martin Wolgast sammankallar berörda lärare för 

diskussion kring hur man går vidare och hur man kan 

undvika detta kommande terminer. 

    

§ 10. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Jakob Nilsson har inget särskilt att rapportera utan 

verksamheten rullar på. 

 

b) Gorana Holm rapporterar att hon inom skolverksamheten 

i Lunds kommun fått intrycket att nya psykologer är säkra 

på att använda specifika tester/utredningsmetoder som t ex 

WAIS, WISC, men att man är mer ovan vid att göra 

utvecklingsanamneser och kliniska anamneser 

    

§ 11. Övrigt  I övrigt inget. 

 

Vid protokollet   

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

 

 

Martin Wolgast   Jakob Nilsson 


