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Faststiillande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Liirarlag kurs 14 

Sekreterare 

Liirarlag kurs 3 
Liirarlag kurs I 0 

Liirarlag kurs 12 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 16/ 10 

b) Uppfciljning studiedagen I 0/10 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Maja Bengtsson Strath utses. 

Dagordningen faststiills med tilliigg § 5 g) En kursutviirderings 

omfattning. 

Foregaende protokoll liiggs till handlingarna. 

a) Martin Wolgast beriittar att mycket diskussion handlade om 
forslaget till nybyggnation, renoveringar och omflyttningar i 
kvarteret Paradis. Styrelsen onskar att ett mal ska vara att samla 
hela institutionen i ett hus och att billigare och mindre 
omfattande alternativ ocksa ska finnas . 

Ett led i aterkoppling av styrelsens arbete ut till anstiillda iir den 
hiir typen av staende punkter. 

b) Studiedagen handlade om det nya examensmalet om mans vald 
mot kvinnor och vald i niira relationer och hur det redan finns 
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§ 5. Kursutvarderingar 

a) Kurs I 

b) Kurs 2 

c) Kurs 4 

d) Kurs 5 

e) Kurs 8 
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moment i olika kurser. Martin Wolgast aterkommer med en 
sammanstallning till nasta mote i november. 

Ett forlag presenterade de resurser som finns kring kurslitteratur, 
det finns mer an tradionella bocker, och mojligheterna att kopa 
enstaka kapitel i e-boksformat. 

Kursutvarderingarna har gatt som bilagor till denna kallelse. 
Efter motet laggs kursutvarderingarna ut pa hemsidan; utan 
bilagor, se aven diskussion § 5 g. 

Kursvis genomgang av sarskilda fragor. 

a) Kurs I. 
- Aktivitetsniva. Nagra studenter rapporterar att nar till exempel 
seminarier halls pa engelska sa blir aktivitetsnivan avsevart lagre. 
- Hur manga timmar laggs pa studier forutom schemalagd tid? 
Vad ar malbilden fran lararhall? Rimligt med en tydlig topp pa 
35-40 timmar per vecka. 

b) Kurs 2. 
- Delkurs 2:4 har fatt sitt hittills hogsta varde, 4,7. 
- Larandemalet formaga att reflektera over faktorer som genus, 
sociala faktorer och sa vidare ar nu inforda i alla kursplaner, hur 
har det slagit igenom pa kurserna och hur syns det i 
kursvarderingar. Det far allt hogre varderingar. 
- Svarsfrekvens behover oka, nagot som galler alla kurser. Vid 
enbart utskick elektroniskt ar det svart att fa tillrackligt manga 
svar. 

c) Kurs 4. 
Sammanstalld av Martin Wolgast som studierektor. Foreslas att 
nasta gang bjuda in ansvarig larare. 

Kursen fungerar val. 
Den har blivit alltmer professionsanpassad. Pa andra kurser, 

som kurs 6, 8 och 13, kan man an tydligare/mer explicit lyfta att 
studenterna ska kunna hanvisa till aktuell lagstiftning. Pa delkurs 
I 0:4 finns nu ett tillfalle om anmalningsarenden mot psykologer. 

d) Kurs 5. 
- Uppnaende av larandemalen blir allt battre. 
- Man arbetar pa att samarbetet med Sociologiska institutionen, 
ansvariga for 5: I, ska bli sabra som mojligt. Sociologi och 
socialpsykologi knyts tydligare till psykologprogrammet och 
professionen. 
- Kursgruppsklimat. Vissa laga skattningar kan bero specifika 
gruppkonflikter just den terminen. 

Martin Wolgast aterkommer om just detta med 
kursgruppsklimat pa mote antingen i november eller december 
enligt tidigare ledningsgruppsbeslut. 

e) Kurs 8. 
- Halvtidsvardering dar handledaren skattar om studenten 
kommer att uppna larandemalen; skulle prognosen vara negativ 
satts atgarder in. 
- De bekymmer som finns beror huvudsakligen pa miss i 
kommunikationen student - handledare. Det gar att byta 
praktikplats under terminen, det sker dock inte sarskilt ofta. 
- Kan vi knyta handledarna narmre genom till exempel 



t) Kurs 11 

g) En kursutviirderings omfattning 

§ 6. Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 

/ ~~? 
Martin Wolgast 
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handledarutbildning, kan institutionen erbjuda 
specialistutbildning? 
- Viktigt att "ga bredvid" och titta pa inte ersiitter enskilt arbete. 

t) Kurs 11. 
Fungerar viii. Forutom enstaka tillgodoriikningar laser 
studenterna de alternativ som erbjuds av institutionen. 
- Flera av liirarna iir externer. Det kan vara svart for anstiillda att 
fa utrymme i sin personalplan. 
- Att liisa kurs pa annat hall kan vara svart med tanke pa 
ansokningsprocess och att det ska passa schemamiissigt. 

g) Fragan om en kursutviirderings omfattning lyfts da de kan bli 
viildigt omfangsrika om samtliga bilagor tas med; om bilagan 
bestar av utskrift av hela kursviirderingen. 

Det som skickas till ledningsgruppen ska heist besta av sjiilva 
kursutviirderingen och eventuell kort bilaga. 

Det iir ocksa detta som sedan publiceras pa hemsidan. 

I ovrigt inget. 

Maja Bengtsson Strath 


