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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Justeringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Kursutvarderingar 

Ordforande Inst for psykologi 
Studievagledare 

Studerande te 6 tom§4g 
Lararlag kurs 3 Inst for psykologi 
Lararlag kurs I 0 

Y rkesl ivsrepresentant 

Lararlag kurs 5 Inst for psykologi 
Lararlag kurs 8 
Lararlag kurs 7 och 9 

Sociologiska institutionen 
Lararlag kurs 2 Inst for psykologi 
Lararlag kurs 6 och 13 
Lararlag kurs 14 

Sekreterare 

Lararlag kurs 12 

Examinator kurs 9 

Studerande te 4 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi from§4d 

Bengt Brattgard utses. 

Dagordningen faststalls med andrad ordning pa kurserna i § 4. 

Foregaende protokoll laggs till handlingarna. 

Kursutvarderingarna har gatt som bilagor till denna kallelse. 
Kurserna tas upp i foljande ordning: 3, 6, 12, 7, 9, 10, 13 och 14. 

Efter motet laggs kursutvarderingarna ut pa hemsidan. 

Postadress Paradisgatan 5 Tele/on dir 046-222 91 21 , vtixel 046-222 00 00, £-post Anita.Lennerstedt@psy.lu.se Internethttp://www.psy. lu .se 

1 



a) Kurs 3 

b) Kurs 6 

c) Kurs 12 

d) Kurs 7 

e) Kurs 9 

t) Kurs 10 

g) Kurs 13 

Kursvis genomgang av sarskilda fragor. Overgripande fragor 
finns samlat sist i denna paragraf. 

a) Kurs 3. 
Diskussionspunkter: 
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- Att tydligare integrera delkurs 3: I med ovriga delkurser. Idag ar 
samtalstraning ett stort inslag. 
- Cullbergs bok anvands fortfarande - finns det nagon annan 
likvardig? 
- Momentet tonarsintervju har utgatt. Vilket delvis beror pa att 
studenterna hade svart for att pa egen hand rekrytera 
intervjuperson. 

Pa klientmomentet pa delkurs 3:3 ar det lararna som rekryterar 
klienterna. 

b) Kurs 6. 
Diskussionspunkter: 
- Tidvis hog arbetsbelastning och stress. 
- Examination av komplettanderna. Martin Wolgast papekar att 
de alla egna kursbeskrivningar om vad de ska lasa och vilka 
examinationer de ska gora. 
- Vikten av att aterkoppla kursutvarderingar fran en kursgrupp till 
nasta. 

c) Kurs 12. 
Martin Wolgast aterkopplar till Daiva Oaukantaite. 
- Kursutveckling ar pa gang. 
- Pa delkurs 12: I upplevs det som att det ar for mycket pa for 
kort tid - har kursen for manga mal? Kan innehallet utformas pa 
annat satt? Forkunskaper till statistikmomentet. 

d) Kurs 7. 
Diskussionspunkter: 
- 6nskemal om mer om barn och om vald i nara relationer. 
- Samarbete med kurs 6 for att undvika overlappningar. 

e) Kurs 9. 
Diskussionspunkter: 
- Kursen loper over fyra terminer, utvarderingen gors i slutet -
hur mycket kommer man ihag? 
- Examination av tillampade och praktiska moment ar svart. 
- Svart med tillgang pa handledare. Institutionen startar 
handledarutbildning, bade KBT och PDT. 
- Studenterna i stort uppskattar att fa bada inriktningarna. 
- Genusfragan kan lyftas annu mer. 

t) Kurs 10. 
Diskussionsfragor: 
- Svart att fa en jarnn arbetsbelastning. 
- Balansen teori och praktik 
- lnfor yrkeslivet: hur kan vi fa fler psykologer som chefer? 
Andra yrkesutbildningar har mer av konkreta inslag i 
ledarutbildning, vilket vi kanske kan ta efter. 

g) Kurs 13 . 
Diskussionspunkter: 
- En kurs med bade bredd och fordjupning. 
- VFU fungerar i stort bra och ar uppskattat. 
- !bland valdigt lag narvaro pa forelasningar - vad kan man gora 



h) Kurs 14 

§ 5. Ovrigt 

Yid protokollet 

d~ ~ iAAAe nfafJ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

/ ~ 
I 

Martin Wolgast 

for att hoja den? 

h) Kurs 14. 
Diskussionspunkter: 
- Handledning. Ska diskuteras gemensamt pa institutionen. 
- Examinatorema. Upplevs av studenterna som ojamnt. 
- Hantering av personuppgifter/GDPR. 
- Etikprovning. 

Generellt: 
- Bemanning. Manga icke-fast anstlillda larare. Svart med 
planering, kursutveckling och kravspecifikation. 
- Svarsfrekvens pa kursvarderingar. 

I ovrigt inget. 

( 

Bengt Brattgard 
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