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Ordforande
Studievtigledare
Studerande te 6
Ltirarlag kurs I 0
Ltirarlag kurs 12
Ltirarlag kurs 5
Ltirarlag kurs 8

Inst for psykologi
tom§ 7

Ltirarlag kurs 2
Ltirarlag kurs 6 och 13
Ltirarlag kurs 14

Inst f6r psykologi
Inst for psykologi
Sociologiska institutionen
Inst f6r psykologi

Sekreterare

Inst for psykologi

Ltirarlag kurs 3

Inst for psykologi
Yrkesli vsrepresentant
Inst f6r psykologi

Ltirarlag kurs 7 och 9
Studerande te 4

§ I.

Justeringsperson

Maja Bengtsson Strath utses.

§ 2.

Faststtillande av dagordningen

Dagordningen faststtills med f6ljande tilltigg och tindringar: § 4 f)
Canvas; § 7 tas som § 6 med dtirpa f6ljande omnumrering.

§ 3.

Foregaende protokoll

Foregaende protokoll ltiggs till handlingama.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 9/4

a) Martin Wolgast lyfter foljande punkter:
- Strategi- och kvalitetsdokumentet faststtilldes.
- Tillstittning av kommitteer; KJLM kommer att ta ledamoter
utsedda av bland annat olika ledningsgrupper.
- Arbestmiljoplanen antogs.
- Fortsatta diskussioner kring hur forksningen ska organiseras.

b) Studierektor PSP

b) Jonas Bjtirehed blir ny studierektor for psykologprogrammet,
tilltrtide 1/7 2019.

c) Aktuella rekryteringar

c) Martin Wolgast redogor for ltiget med aktuella rekryteringar:
- Lektorat kvalitativ metod; tir hos sakkunniga.
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- Lektorat i utvecklingspsykologi och i arbets- och
organisationspsykologi; ar pft vag till sakkunniga och beraknas
vara klara tidigast under hasten.
DA dessa utlysningar har dragit ut nftgot pft tiden ar nftgra
vikariat utlysta for forlangning.

§ 5.

d) Studentbarometer

d) Studentbarometem galler hela Lunds universitet. Frftgorna ror
bland annat bakgrund, trivsel med studiema och overhuvudtaget.
Svarsfrekvensen generellt ar ganska lftg. 100 studenter pft
psykologprogramrnet har svarat och vi har darfor begiirt att fa
just dessa resultat. Det ska dock gft via fakulteten och Martin
Wolgast Aterkommer darfor pft ett senare mote.

e) Forsoksverksamhet viktat
hogskoleprovsresultat

e) Forsoksverksamheten med viktat hogskoleprovsresultat pftgftr
pft nationell nivft for nftgra utvalda utbildningar. Viktningen sker
mellan kvantitativ <lei och sprftklig <lei.
Psykologprogrammet har tillfrftgats om att delta.
Motet anser inte att <let finns tydliga skal for att iindra
nuvarande viktning, 50/50. Motet anser ocksft att <let frftn centralt
hftll borde utredas vilka etfekter hogskoleprovet kan ha for
breddad rekrytering.

t) Canvas

t) Canvas ska ersiitta Luvit som kursplattform. Luvit stiinger
31112 2020 och inga nya kurser kan starta ht20. Infcirandeprojekt
for Canvas finns centralt pft Lunds universitet och pft fakulteten .
Canvas kan borja anvandas redan ht 19. Diirfor bestiims att
termin 1 och termin 7 borjar, vilket innebar kursema 1, 2, 9, 10
och 11. Ovriga gftr over till vt20.
Studierektorerna och utbildningsadministration har mote med
fakultetens koordinator 29/4, darefter komrner mer information.
Det ska finnas en modell med workshop per lararlag for att
skapa en ny kurs i Canvas.

Uppfoljning studiedag 20/3

Temat for studiedagen 20/3 var vad man viii satsa pft om <let
finns ekonomiskt utrymme. Martin Wolgast har samrnanstiillt
minnesanteckningar och ocksft fatt in studentsynpunkter frftn
terminsombuden.
Teman och ideer som kan utredas mer och kanske ocksft inforas
utan extra kostnader:
1. Digitalisering, andra pedagogiska modeller.
Foreslfts som amne for en studiedag.
2. Tydligare rutiner for introduktion av nya larare och tydligare
kopplingar till utbildningen i stort for Iarare som bara gor enstaka
moment.
Diskussion fors pft institutionsnivft.
3. Examination av praktiska fardigheter och forhftllningssiitt.
OSCE - objective structured clinical examination. Tydligare
koppling forskning och praktiska moment.
Martin Wolgast far i uppdrag att ta reda pft mer, bland annat
frftn Umeft universitet som provar detta.

§ 6.

Rapporter:
a) Lundapsykologema

a) Maja Bengtsson Strath beriittar att <let forsta motet har hftllits
med terminsombuden. Det var infor studiedagen och
synpunkterna har skickats till Martin Wolgast. Ytterligare ett
planeras under vt19.
LP har sitt stormote 22/5. Jamstalldhetsutskottet har komrnit i
gftng.
Mer samlad information om pftgftende forskning pft
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institutionen efterlyses och Martin Wolgast aterkommer om detta.
b) Y rkesl ivsrepresentantema
b) Utgar.
§ 7.

Uirandemal och examinationsformer inklusive
sakerstallande av seminarieforberedelser

Genomgang kursvis av dokumentet med fokus pa forandringar
och nyheter, se bilaga denna kallelse.
Efter justeringar och korrektur ska dokumentet laggas ut pa
hemsidan.

§ 8.

Ovrigt

I ovrigt inget.
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