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§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Justeringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande 

Studievagledare 

Studerande te 6 

Lararlag kurs 3 

Lararlag kurs I 0 

Lararlag kurs 12 

Lararlag kurs 5 

Lararlag kurs 8 

Studerande te 4 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 

Inst for psykologi 

tom§ 7 

from§4a 

Lararlag kurs 2 

Lararlag kurs 6 och 13 

Lararlag kurs 14 

Sociologiska institutionen 

Inst for psykologi 

Sekreterare Inst for psykologi 

Lararlag kurs 7 och 9 Inst for psykologi 

Maja Bengtsson Strath utses. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 4 d) Infor ht 19; § 
4 e) Hogskoleprov; § 9) Susanna Vestberg: ny- och 
ombyggnationer i kvarteret Paradiset. 

Foregaende protokoll Higgs till handlingama. 

Tomas Kempe anlander till motet kl 9: 10. 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 29/1 a) Martin Wolgast lyfter foljande: 
- Plan for Arbetsmiljo 2019-2021 antogs. 

b) Te IO ht 18 och te I vt 19 

- Forslag till Spelregler vid institutionen diskuterades. 
- Kommitteerna pa institutionen, sarskilt KJLM. 
- Ekonomiska prioriteringar, se vidare § 6 har. 
- Doktorandhandledning, fortydliganden . 

b) Te IO ht 18 hade 33 studenter. Denna motesdag ar 20 helt klara 
och har kunnat ansoka om examen. De sista uppsatserna 
ventileras 1/2; ovriga saknar endast mindre saker att fardigstalla. 
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§ 5. 

c) Te IO ht 18 utvardering av examensmalen 

d) Hogskoleprov 

e) Infor htl 9 

lnstitutionens strategiska clokument -

Utbildning 
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Te I, antagna vt 19, har ,denna motesdag 48 studenter, 29 kvinnor 
och 19 man. Aldern varierar 20-38 (ht 18: 19-42; vt 18: 20-48 ar). 
Genomsnittsaldern ar 24,8 ar (ht 18: 22, I ar, vt 18: 26; ar). 33 av 
48 (ht 18: 40 av 48; vt 18: 29 av 46) ar 25 ar eller yngre. 

For de olika kvotgrupperna ser genomsnittsaldern ut som f6ljer : 

Bl - 23,8 ar (ht 18: 21 ,2; vt 18: 24,8); Bil - 27,5 ar (ht 18: 28,6; 

vtl8: 23); HP - 24, 1 ar(ht18: 23,3; vtl8: 28,1). 
Antagningspoang: 81-21,30 (ht18 : 21,56; vtl8: 21,35) (max 

22,5), Bl I - 21 ,35 (ht 18: 2 1,50; vt 18: 21 ,86) (max 22,5), BF - 4 
(max 4,00), HP - 1,60 (htl8: 1,70; vtl8 : 1,65) (max 2,00). 

Diskussioner behover foras kring att utoka psykologprogrammets 
utbildningsuppdrag, tre skat ar efterfragan pa arbetsmarknaden, 
hogt soktryck och samhallsintresset och behovet av psykologer. 

Storre kursgrupper paverkar lararnas arbetssituationer och krav 
pa tillrackliga undervisningslokaler. 

c) Martin Wolgast presenterar den skriftliga utvarderingen av 
examensmalen som te IO ht 18 har gjort. De har skattat sitt 
kursgruppsklimat som nagot hogre an de senaste kursgrupperna 
och har ocksa skattat hogre pa manga av de andra punkterna. 

Nagra synpunkter aven fran den muntliga utvarderingen: 
- Tydlig onskan om mer och fler praktiska inslag. 
- Forhallandet mellan utredning och atgarder for individ -
grupper/organisationer, teoretiska kunskaper, praktiska inslag 
och hur val f6rberedda studenterna kanner sig. Grupper och 
organisationer ar brett och svargreppbart amne. Aktuella kurser, 
framf6r allt 5 och I 0, har inget inslag dar studenten har ett enskilt 
uppdrag. 

Det behover tryckas an mer pa de tva inslag som finns , det 
teoretiska och det praktiska och hur de hanger ihop. Det paverkar 
den bild man har av vad man som student faktiskt kan, bade 
under utbildningstiden och kommande PTP-tjanst och yrkesliv. 

d) Martin Wolgast informerar om den utredning som pagar om 
fusk vid hogskoleprov. UHR, Universitet- och hogskoleradet, 
utreder om vissa provresultat ar ogiltiga, pa grund av fu sk, och i 
sadana fall skickas arendena vidare till respektive larosate. Yid 
Lunds universitet skickas de till Antagningsnamnden som avgor 
om studenten ska fa behalla sin studieplats . 

En student registrerad pa psykologprogrammet har fatt sitt 
hogskoleprovsresultat f6rklarat som ogiltigt pa grund av fusk och 
det arendet ska behandlas 6/3. 

e) lnstruktioner om schemalaggning och timplanering av htl 9 ska 
skickas ut 31 / 1. Martin Wolgast arbetar med att ta fram 
timunderlag fran det nya systemet Retendo. 

lnstitutionens strategidokument ska uppdateras for 2019. Motet 
diskuterar ett antal punkter som Martin Wolgast tar vidare. Det 
uppdaterade dokumentet ska tas upp pa institutionsstyrelsemote. 

Nagra punkter: 
- Special istkurser. 
- Seminarier, till exempel den pedagogiska seminarieserien, ska 
deltagande kunna ge poang/inga i portf61j och vara meriterande. 
- Lokaler. 



§ 6. 

§ 7. 

Ekonomiska prioriteringar vid lnstitutionen for 
psykologi 

Terminsombud 

§ 8. Rapporter: 
a) Lundapsykologerna 
b) Yrkeslivsrepresentanterna 

§ 9. Susanna Vestberg: ny- och ombyggnationer i 
kvarteret Paradiset. 

§ 10. Ovrigt 

Yid protokollet 

~~vl,vl~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

Martin Wolgast 
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- Digital examination, administration och eventuella kostnader. 
- Breddad rekrytering. 
- lnternationalisering. Praktik, VFU, utomlands. Mer anvandande 
av de utbytesstudier som gors. 
- Pedagogiskt skickliga larare. Hur varderas det vid 
tj ansteti llsattning. 

Martin Wolgast berattar att for bade grundutbildning och 
forskning har underskott vants till overskott. Umgsiktig planering 
behovs. 

Pa institutionsstyrelsemotet 29/1 beslutades att tillsatta en 
arbetsgrupp som, bland annat, ska ta fram forslag pa mer 
langsiktiga prioriteringar. 

lngaende diskussioner behovs i lararlag och i ledningsgruppen. 
Studiedagen 20/3 kommer darfor att agnas at detta. 

Maja Bengtsson Strath och Erik Lundin presenterar sitt forslag pa 
att infora terminsombud och hur dessa ska valjas, se bilaga denna 
kallelse. 

Jonas Bjarehed lamnar motet kl 11 :45. 

Efter diskussion beslutas att bifalla forslaget med nagra 
andringar: 
- Valet ska forrattas vid terminsstart (inte kursstart). 
- Kursledningen ska forratta valet. 
- Namn pa valda terminsombud ska formedlas till karen. 
- Information om terminsombud ska skickas ut till samtliga 
studenter i forvag. 
- Lararen ska inte behova lasa upp exakt ur dokumentet. 

Beslutas ocksa att det ska genomforas nu med start vt I 9. 

Utgar. 

Susanna Vestberg lyfter fragan da ett forsta steg ska tas upp pa 
fakultetsstyrelsens mote 31 /I; Susanna och Kristian Almquist ar 
ledamoter dar. 

Det aktuella forslaget ror etapp 3 och forslag om forstudie . 
Motet pekar pa vikten av tydliga konsekvensbeskrivningar av 

hojda hyror och vikten av att olika forslag med olika grad av om
och nybyggnation finns med. 

I ovrigt inget. 
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