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§ I.

J usteringsperson

Maja Bengtsson Straht utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststalls enligt utskick.

§ 3.

Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 14/5

a) Jens Knutsson rapporterar:
- RQ20, kommande utvardering av forskningen.
- Organisering av forskningsavdelningar. Lagt forslag
diskuterades och ska bearbetas ytterligare av Sofia Bunke och
Robert Holmberg.
Erik Lundin an lander till motet kl 9.10.

b) Canvas

b) Canvas, ny larplattform. Sedan tidigare ar det bestamt att de
kurser som startar pa termin I och term in 7 ska ga over redan
ht! 9, ovriga gar over vt20 .
Det finns en online-kurs att ga; den ges varje onsdag
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eftermiddag.
Det finns mojlighet till workshop for lararlag for hjalp att lagga
upp sin kurs i Canvas.
Att infora nya pedagogiska grepp kraver framforhallning och
tid.
Det kommer att finnas mojlighet till teknisk support vid ett
antal tillfallen i augusti.
Gemensamt for institutionen kommer resurser att avsattas for
overgangen. Mer information kommer fran prefekten.
c) Pagaende rekryteringar

c) Annu inget nytt att rapportera.

d) Langsiktiga satsningar

d) lnstitutionsledningen har efterlyst mal for mer langsiktig
satsning, dels utifran en forbattrad ekonomi och dels i forhallande
till budgetprocessen. Forslag till prioriteringar ska presenteras pa
styrelsemotet 4/6. Det galler bade for utbildning och for
forskning .
Martin Wolgast redogor for de punkter som ror
grundutbildningen:
- Utvecklingsmedel som ska kunna sokas till exempel for ett
lararlag.
- I beslut ska det noga framga om generellt okad tilldelning och
sedan ett overlamnande at respektive ledningsgrupp att fordela;
det ska heist inte detaljstyras uppifran . Okningen ska bland annat
ga till tidigare indragna moment.
- OSCE, se vidare § 4 e.
- Mentorskap student - larare, kopplat till professionell
utveckling.
- Inrattande av sa kallat testotek; att kunna tillhandahalla manga
olika tester for studenter och aven larare.

e) OSCE

e) OSCE, objective structured clinical examination, ar ett satt att
examinera fardigheter och forhallningssatt.
Psykologprogrammet i Umea har startat och ar villiga att
samarbeta. Aven andra utbildningsorter kan tankas delta.
Fragor som diskuteras ar hur manga ganger det kan hallas
under programmet, hur manga stationer och kostnaderna.
Magnus Ring lamnar motet kl I 0.00

§ 5.

Examinatorer, lagledare ht 19

Att notera att forslaget gal !er for ht20 I 9.
Nytt: For kurs I : El inor Schad; for kurs 3: Elia Psouni .
Nagra suppleantposter ar obesatta och far forbli sa tills mer
stabil bemanning av larare pa kurserna finns .
Motet antar forslaget. Beslut fattas av institutionsstyrelsen.

§ 6.

Kursplane- och kursl itteraturandringar in for
ht19

a) Delkurs 7:2
b) Kurs IO

c) Kurs 13

a) Jens Knutsson redogor for forslaget som syftar till att minska
overlappning och upprepning samt oka bredden.
Motet bifaller lagt forslag.
b) Bengt Brattgard redogor for forslaget som bade gall er
kurslitteratur och en justering i kursplanetext.
Motet bifaller lagt forslag.
c) Forslaget galler tillagg av kurslitteratur pa delkurs 13 : 1. Motet
diskuterar forslaget och beslutar att skicka forslaget ater till
lararlaget med foljande kommentarer:
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- Andra inriktningar/behandlingsmetoder som ACT, DBT, Ml
med manga flera, ges inget sarskild undervisningutrymme pa
programmet, sa oklart varfor just detta ska laggas in.
- Oelkursen har redan manga olika examinerande moment.
Foreslagen bok kan tills vidare placerad pa en
rekommendationslista.

§ 7.

a) Foreslas att punkten i dagordningen fortsattningsvis kallas
Studentrepresentanter.

Rapporter:
a) Lundapsykologerna
b) Yrkeslivsrepresentanterna

Maja Bengtsson Straht berattar att terminens andra
terminsradsmote hall its, representanter fran sju terminer deltog.
Erik Lundin berattar att LP haller sitt stormote denna
eftermiddag, 22/5. Valberedningen har forslag till samtliga
poster.
PS 19, psykologstudentkonferensen, har hallits med mycket lyckat
resultat.
Psykologforbundets studerandeavdelning haller sitt arsmote?
denna eftermiddag, 22/5.
b) Oariush Ojarnnezhad berattar om paborjat projekt inom
Malmo Stad for insatser for preventivt arbete, for att forstarka
positiva beteenden, bade i skola och ovrigt. Satsningen i skola ar
for att na alla barn.
Maria Holmqvist fortsatter rapporterandet fran arbetet med
standardiserade vardprocesser och behandling i psykiatrin, i
Region Skane. Olika arbetsgrupper ar indelade utifran diagnoser;
vissa ar klara och har skickat ut pa remiss medan andra fortsatt
arbetar med det.
En del andra regioner i Sverige driver samma arbete, andra
regioner har valt att avsta. Oklart hur det overensstammer med att
varden ska vara lika i hela landet.
Oet framgar inte vilka som ar remissinstanser. lnstitutionen bor
anmala sitt intresse och Martin Wolgast far i uppdrag att kontakta
prefekten for skrivelse.

§ 8.

Avtackning

Studierektor Martin Wolgast avtackas a det varmaste for
storartad insats for ledningsgruppen och for
psykologprogrammet.

§ 9.

Ovrigt

I ovrigt inget.

Yid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

Martin Wolgast

