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§§ 4 a-b
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§ 1.

Justeringsperson

Jakob Nilsson utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Kursutvärderingar

Kursutvärderingarna har gått som bilagor till denna kallelse.
Kurserna tas upp i följande ordning: 14, 12, 13, 10, 9, 7, 6 och 3.
Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan.
Kursvis genomgång av särskilda frågor.

a) Kurs 14

a) Kurs 14.
Diskussionspunkter:
- Studenterna upplever det som att handledare ger olika mycket
handledning. PM för kursen är under översyn.
- Etikprövning eller inte för examensarbeten. Öka möjligheterna
för studenterna att skriva inom redan etikprövade projekt.
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b) Kurs 12

b) Kurs 12.
Daiva Daukantaite berättar om en del omsättning av lärare. I
utvärderingarna finns i stort samma kommentarer som tidigare
omgångar.
- Många studenter upplever en hög stressnivå. Har kursen för
många lärandemål?
- Behovet av repetition av framför allt statistikkunskaperna.

c) Kurs 13

c) Kurs 13.
Bör följa given mall.
Diskussionspunkter:
- Ibland låg närvaro – kan det avhjälpas med obligatorium?
- Grupparbetena på 13:1 bör synliggöras i schemat.
- Nytt moment om våld i nära relationer införs.

d) kurs 10

d) Kurs 10.
Helkursvärdering är gjord.
- Delkurs 10:4 och undervisning i etik bör tydligt följa på tidigare
inslag, till exempel på kurs 1.
- Delkurs 10:3 med konsultuppdrag skattas högst. Många
uppdrag är inom studentvärlden vilket kan leda till att andra
perspektiv missas.
- Delkurs 10:2 diskussion kring examinationsformerna.
- Delkurs 10:1 om organisationspsykologiska grunder och teorier
har fått lägst skattning.
Diskussionspunkter:
- De praktiska och tillämpade inslagen skattas relativt låga – kan
det tydliggöras och breddas.
- Moment om skola, rekrytering och ledarskap behöver lyftas.

e) Kurs 9

e) Kurs 9.
Diskussionspunkter:
- Progression i förhållande till kurserna 6 och 7. Diskussioner
mellan lärarlagen pågår.
- Överlappningsproblem verkar ha blivit mindre.
- Moment som behöver mer utrymme som grupp, familj, barn.
- Problem med personalbesättning, flera lärare slutar och vissa
svårigheter att rekrytera.
- Studenterna upplever att handledarna bedömer olika; manualer
diskuteras.
- Klienterna på mottagningen verkar få allt tyngre problematik.

f) Kurs 7

f) Kurs 7.
Diskussionspunkter:
- Delkurs 7:1 som ska rymma både psykoterapiforskning och
familjeterapi.
- Vikten av att ha kliniskt aktiva lärare.
- Barn- och familjeperspektiven, arbete pågår att se över.

g) Kurs 6

g) Kurs 6.
Diskussionspunkter:
- Problem med personalbesättning, flera lärare slutar.
- Progression.
- Utvecklingspsykologiskt perspektiv på 6:2, mer om barn och
unga.
- Kulturella perspektiv, har blivit bättre invävt men mer kan
göras.
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h) Kurs 3.
Diskussionspunkter:
- Lärarlaget är litet och med viss omsättning, vilket bland annat
medför svårigheter med utvecklingsarbete.

h) Kurs 3

Uppmaning att använda SunetSurvey vid kursvärderingar, bland
annat för att kunna göra jämförelser mellan kurser och över tid.
§ 5.

Övrigt

I övrigt inget.
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Martin Wolgast
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