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§ I.

Justeringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 4 e) Pedagogiskt
stod och § 10, Meddelande.

§ 3.

Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs till handlingama.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 11 / l 2

b) Kompletterande utbildning for personer med
utlandsk psykologexamen

a) Martin Wolgast lyfter foljande:
- Budget for 2019, lagt forslag antogs. Motet beslutade att under
vt 19 arbeta med en mer langsiktig plan, hur man ska anvanda
ekonomiskt overskott. Det pekas ocksa pa vikten av att se over
grundutbildningen.
Beslut har tagits att docenter kan fa utokad tid till 30% for
forskning. Martin Wolgast kommer att under vtl 9 traffa de som
ar aktuella for detta.
b) Martin Wolgast rapporterar att det ar nu klart att
Socialstyrelsen inte kommer att gora nagon overprovning av de
betyg som komplettanderna far har.
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c) Canvas

d) Gruppkontrakt och seminarier

e) Pedagogiskt stod

§ 5.

Hantering av upplageandringar i
kurslitteraturlistor
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c) Canvas ar den larplattform som kommer att ersatta Luvit och
Live@Lund. Luvit gar att anvanda lasaret ht 19/vt20. Fors lags vis
borjar termin 1 htl 9 i det nya systemet.
d) Martin Wolgast paminner om de beslut som tagits om att
infora gruppkontrakt. Alla lararlag uppmanas se over vilka
insatser som gjorts, bland annat hur man vid gruppexamination
sakerstaller att varje student uppfyller larandemalen. Uppfoljning
ska goras pa motet i april, det mote som behandlar
kursutvarderingar. Aterrapportering ska foras in i dokumentet om
larandemal - examinationsformer.
e) For studenter med pedagogiskt stod tar det ibland tid att fa
besked fran examinator om forlangd tid vid inlamningar och det
kan ocksa bli manga olika larare som ska tillfragas, nagot som
ibland upplevs som nagot omstandligt.
For salstentor finns rutiner och en schablon for forlangd tid.
For hemtentor finns ingen schablon da de varierar mycket i
langd .
Martin Wolgast foreslar darfor att det i delkurs- och
kursbeskrivningar skrivs ut vad som giiller for hemtentor och
inlamningsuppgifter pa j ust den delkursen ell er kursen.
For salstentor tar administrationen fram en standardtext att
anvanda.
Yid fragor uppmanas till kontakt med studieviigledningen.
Nuvarande system for kursplaner och kurslitteraturlistor, Ubas,
kraver att man anger beslutsdatum och beslutsfattare och darfor
kan uppdateringar som bara ar upplageandringar inte hanteras
som tidigare.
Martin Wolgast foreslar darfor att ledningsgruppen delegerar
till studierektor for beslut och darefter hantering i Vbas .
Information om ny upplaga skickas via epost till studierektor
och administrator.
Motet bifaller forslaget om delegation till studierektor.

§ 6.

Ladok, inrapportering och attestering av
resultat

Nya Ladok ar byggt for fristaende kurser, med en grupp studenter
och som bara gar en termin. For program med kurser som gar
over flera terminer blir det mer komplicerat att fa fram ratt
kurstillfalle och med riitt grupp studenter.
Nyheten resultatnoteringar (bokforing av till exempel narvaro,
deltagande och sa vidare) fungerar inte fullt ut i dagslaget.
Martin Wolgast foreslar darfor att det pa psykologprogrammet
ska galla foljande:
- Delkurs- och helkurs ansvariga larare rapporterar in resultat till
administratoren som forut och attesterar betyg digitalt i Ladok.
- Resultatnoteringar gors i excel-filer som samlas kursvis i
mappar i LUbox. Aven studievagledaren far tillgang till dessa
listor. Kurs I provar detta vtl 9. Ar fler intresserade far de gama
ocksa starta. Utvardering gors i slutet av vt19 .
Motet bifaller forslaget.

§ 7.

Rutinbeskrivning klagomal fran studenter

Dokumentet iir framtaget av fakulteten och tas upp hiir for
kannedom . Det ska publiceras pa var hemsida.
Dokumentet ar till stor del kopplat till rattighetslistan.
Det galler inte arenden som disciplinarenden,
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tillgodorakningar, med mera.

§ 8.

Vaid i nara relationer

Martin Wolgast presenterar laget med redan infora moment och
forslag pa kurser dar mer kan goras.
Lararlagen uppmanas ga vidare om nya moment ryms i
befintlig kursbudget. For storre inslag far man invanta
ekonomiska besked. Man maste ocksa se over om det i sa fall
behovs nya larandemal i aktuell kursplan.
Uppfoljning av arbetet ska goras under vtl 9.

§ 9.

Rapporter:
a) Lundapsykologerna
b) Y rkeslivsrepresentanterna

a) Erik Lundin rapporterar att arbetet pagar. Nagra poster ar
vakanta och darfor ar nagra utskott mindre aktiva.
b) Maria Holmqvist berattar om det projekt som startat inom
regionen med uppgift att se over och ta fram standardiserade
modeller och processer. Ett syfte ar tydligare struktur och
likvardig utredning och behandling. Ett annat syfte ar att komma
till ratta med de langa koerna. En risk ar att det blir for
detaljstyrt.
Motet menar att vi som utbildningsgivare behover halla oss
uppdaterade och garna delaktiga da detta kommer att paverka
vara studenter/blivande psykologer. Martin Wolgast ska ta
lampliga kontakter.

§ 10.

Meddelande

Martin Wolgast berattar att han till sommaren 2019 slutar som
studierektor.

§ 11.

Ovrigt

I ovrigt inget.
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