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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Närvaro- och yttranderätt 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 

Ordförande 
Studievägledare 

Lärarlag kurs 12 
Studerande te 3 

Lärarlag kurs 8 
Lärarlag kurs 7 och 9 
Studerande te S 

Lärarlag kurs 2 
Lärarlag kurs 3 
Lärarlag kurs S 
Lärarlag kurs 6 och 13 
Lärarlag kurs 14 

Sekreterare 

Lärarlag kurs I 0 
Lärarlag kurs I 

Lärarlag kurs I I 

lnst för psykologi 
lnst för psykologi 
Y rkesl ivsrepresentant 
lnst för psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 
lnst för psykologi 

Sociologiska institutionen 
lnst för psykologi 

Sociologiska institutionen 

lnst för psykologi 

lnst för psykologi 

lnst för psykologi 

from§Sb 

§§ 4 - Sa 

Martin Wolgast ges närvaro- och yttranderätt§ 4 - Sa 

Erik Lundin utses. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Jonas Bjärehed rapporterar: 

a) Rapport frän lnstitutionsstyrelsen 19/ I I - Läget rekryteringar: se IS protokoll 2019:8, § S b 
- Studentföreningarnas ansökan om ekonomiska bidrag 
beviljades. 
- Lokalprojekt; fakultetens byggplaner kommer på remiss i 
början av nästa år och då måste institutionen kunna ha 
välgrundade åsikter. Det arbetet drivs i lokalkommitten. 
- Budget 2020, gjord planering ser ut att fungera. Beslut tas på 
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§ 5. 

b) Rapport från nationellt studierektorsmöte 
14-15/11 

c) Uppföljning samordningsfrågor 

d) Canvas 

Kursutvärderingar 
(Kurs I tas upp på nästa möte, I I/ 12) 

a) Kurs 11 

b)Kurs2 

c) Kurs 4 

d) Kurs 5 

e) Kurs 8 

mötet i december. 

b) Nationellt studierektorsmöte ht 19 hölls i Lund. Mötet är 
lärorikt och spännande informationsutbyten. Mer samordning 
planeras kring frågor som tester, examination av praktiska 
färdigheter (typ OSCE), examensmålet våld i nära relationer, 
bedömningskriterier för uppsatser. Mycket samordning sker 
redan kring till exempel terapimottagning, VFU. 
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c) En påminnelse om arbete med samordningsfrågor. En mer 
utförlig lista ska sammanställas, med tillägg av bland annat 
examensmålet om våld i nära relationer, statistik (Jamovi , SPSS). 

d) En påminnelse om övergången till Canvas vt20. En workshop 
ordnas på institutionen 13/ 12. 

Kursutvärderingarna har gått som bilagor till denna kallelse. 
Efter mötet läggs kursutvärderingarna ut på hemsidan; utan 
bilagor. 

Kurs I tas upp på nästa möte 11 11 2. 

Kursvis genomgång av särskilda frågor. 

a) Kurs 11 . 
Diskussionspunkter: 
- Ibland svårigheter att säkerställa att det är heltidsstudier, på 
avancerad nivå och tillräckligt hög kravnivå. 
- Den forskarpraktikkurs som tas fram på institutionen - går den 
att använda som alternativ? 
- Hur får man fler fast anställda lärare att ge alternativ? 

b)Kurs2 . 
Diskussionspunkter: 
- Tentamensordning på delkurs 2: I. Från htl 6 har varje 
tentafråga varit kopplad till specifikt lärandemål, med den följd 
att en student har kunnat "taktiktenta" fråga per fråga . Detta har 
lett till ökat antal omtentander och ökad arbetsbörda. Bertil 
Persson funderar på återgång till omtenta per block. 
- Psykometritentan, på 2:4, kommer att även innehålla 
förståelsefrågor. 

c) Kurs 4. 
Punkter: 
- Gjord litteraturändring gäller från och med htl9. 
- Studenter på väg till utlandsstudier får bra bemötande. 
- Återkoppling till kursansvarig om än tydligare koppling till 
psykologprofessionen och om kursutvärderingsmallen. 

d) Kurs 5. 
Diskussionspunkter: 
- Vt20 provas att delkurserna 5:2 och 5:3 ska följa på varandra i 
stället för som nu läsas parallellt. 
- Struktur och progression, ständigt förbättringsarbete . 

e) Kurs 8. 
Diskussionspunkter: 
- Se föregående möte, § 7, diskussion kring examination av 
färdighetsmål. 
- Delkurs 8:2 Litteraturöversikt upplevs av en del studenter som 



§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

Examinatorer vt20 

Kurslitteraturändringar inför vt20 

a) Delkurs 3 :2 

b) Kurs 9 

Rapporter: 

a) Studentrepresentanterna 

b) Y rkeslivsrepresentanterna 

Övrigt 

Vid protokollet 
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att den ligger i vägen för själva praktiken. Så ligger denna uppgift 
på rätt plats? Mötet är överens om att det är en viktig uppgift för 
studenten att tillämpa sina kunkaper. 

Att notera att förslaget gäller för vt20. 

Mötet antar förslaget utan justeringar. 
Beslut fattas av institutionsstyrelsen. 

a) Elia Psouni redogör för förslaget att stryka boken av Leman 
och flytta den till referenslista och införa bok av von Tetzschner. 

Mötet bifaller lagt förslag. 

b) Jens Knutsson redogör för förslaget som rör delkurs 9: I ; 
böckerna av Karterud och Yalom utgår. Arbete pågår att ta fram 
ny litteratur till ht20 . 

Mötet bifaller lagt förslag. 

a) Erik Lundin beättar att LP har fått sin ansökan om bidrag 
beviljad av institutionsstyrelsen 19/11. Ansökan och 
verksamhetsbeskrivning skickades med kallelsen. 

LP håller stormöte I 0/ 12 . 
Psykologförbundets studeranderåd planerar evenemang om 

yrkesliv. 
Klimatpsykologerna hå ller bokcirkel. 
Mer information om pågående forskning på institutionen 

efterlyses. 

b) Dariush Djamnezhad berättar om skolans förhållande till BUP, 
den köbildning som finns hos BUP, befintligt rernissförfarande 
och den effekt att väntetiden på reell insats kan bli mycket lång. 

Maria Holmqvist pekar på den pågående fragmentiseringen av 
vård processer. 

I övrigt inget. 

s4l,~ y'e,,uiw ri# 
Anita Lennerstedt 

Erik Lundin 


