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§ I.

J usteringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststalls enligt utskick.

§ 3.

Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 5/3

a) Martin Wolgast lyfter foljande punkter:
- Strategi- och kvalitetsdokumentet gicks igenom, generellt ar
man nojd men fortydliganden och justeringar behovs.
Dokumentet tas upp igen pa nasta mote 9/4.
- Forslaget till organisering forskningsmassigt pa institutionen.
Fortsatta diskussioner kommer att foras .

b) Kompletteringsutbildningen

b) Martin Wolgast ger en lagesrapport:
- Den grupp som startade ht 18 har alla paborjat klientarbetet.
Administrationen forsoker att i sa god tid som mojligt informera
berorda larare om antal komplettander och vad de ska lasa.
Komplettanderna foljer framfor allt kurserna 2, 5, 6, IO och 13
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samt kurs 9, klientarbetet.
Varje komplettand har ett eget schema och en egen
kursbeskrivning med exakt information om vad som ska lasas och
hur det ska examineras. Yilket de far via en egen Luvitsida. Alla
larare som far fragor ska hanvisa till detta.
Sprakkunskapema i svenska ar ojamna. For denna omgang har
samarbete inletts med lakarprogrammet och Nordiska sprak som
har tagit fram en "sprakstrimma".
- Den grupp som borjade ht 17; tlera ar helt klara och har fatt
intyg fran Socialstyrelsen att de kan paborja en PTP-tjanst. Nagra
av de som har en utbildning inom EU har fatt problem med
Socialstyrelsen. Uppsala som ar samordnare agerar i fragan.
c) Ny dispenspraxis

§ 5.

c) Martin Wolgast paminner om den dispenspraxis som ska gal la
infor ht 19, se beslut 5:2018 § 7. Information har gatt ut till
studenterna och ytterligare paminnelser ska skickas ut.
Administrationen ska ocksa agna sig at mer uppsokande
verksamhet for att na de studenter som kan behova det.

d) Studiedag 20/3

d) Martin Wolgast paminner om studiedagen 20/3. Terna ar att ta
fram pa forslag pa undervisningsmoment att infora om det finns
ekonomiskt utrymme; att inventera behov och onskemal, aven pa
langre sikt.

Uppfoljning: mallar for sals- och hemtentamen
inklusive sprakpolicy

Martin Wolgast paminner om de mallar som finns for sals- och
hemtentamen, se protokoll 8:2012. Mallarna finns pa
psykologprogrammets hemsida under rubriken Regelverk Examinationsregler.
En paminnelse ocksa om den sprakpolicy som ar antagen, se
protokoll 2:2017. Den finns pa samma hemsida som mallarna.
Detar viktigt att denna information nar ut till alla studenter och
alla larare.
Information om examinationssprak ska finnas med i mallarna.
Motet beslutar om vissa redaktionella andringar. Lagledare far i
uppdrag att vidaref6rmedla detta till respektive delkursansvariga.

§ 6.

Uppfoljning: pedagogiskt stod

Martin Wolgast har tagit fram ett forslag till
standardformuleringar angaende vad som galler vid inlamningar
pa en kurs eller delkurs, se bilaga till kallelsen.
Informationen ska finnas i respektive kurs- och
delkursbeskrivning.

§ 7.

Rapporter:
a) Lundapsykologerna

a) Erik Lundin berattar att 7 av IO terminsgrupper har utsett
terminsombud. Ett forsta mote for dessa om buds halls i nasta
vecka, infor studiedagen 20/3.
Stormote har agt rum och endast posten som ordforande i
utbildningsutskottet ar vakant.
Siegvaldbalen halls 13/4, alla pa institutionen ar inbjudna.
Samarbete med LISP, studentf6reningen for
Mastersprogrammet, ar inlett.
Mer och tydligare information om institutionens forskning
onskas. Gar det att ordna en forskardag?

b) Yrkeslivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist berattar om specialistutbildningen som
fortsatter att oka i omfattning, utbud och eftefragan; det blir
alltmer sjalvklart for psykologer.
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lnstitutionen borde ordna specialistkurser som
uppdragsutbildning. Det finns i planeringen, det gar tyvarr inte att
genomfora inom befintliga ramar.
Martin Wolgast meddelar att det finns en ny
yrkeslivsrepresentant: Dariush Djamnezhad.
Dariush Djamnezhad arbetar inom skola i Malmo.
§ 8.

Ovrigt

I ovrigt inget.

Yid protokollet

~
ilu1,;i1e/,ffel(k -Anita Lennerstedt

~---

Justeras:

Martin Wolgast

