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Mötet hålls via zoom.

§ I.

Justeringsperson

Tomas Kempe utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med följande tillägg§ 7 d) Delkurs I 0:4;
§ 7 e) Delkurs 7: I;§ 7 f) Delkurs 2: I;§ 9 Elinor Schad: utskick
till zoom.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från lnstitutionsstyrelsen 12/5

a) Jonas Bjärehed lyfter:
- Gruppen WINS förslag ska ingå i kompetensförsörjningsplanen.
WINS arbetar för jämnare könsfördelning; kompetensförsörjning
gäller samtliga anställda.
- Nybyggnad och renovering. Kostnaden kommer förmodligen i
huvudsak att belasta grundutbildningen. Hyran kommer att öka
oavsett vid övergång till marknadsanpassade hyror.
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Bengt Brattgård kommer att bli involverad i projektgrupp.
Bland annat gällande ett förslag för terapimottagningen så att den
bara ska behöva flytta en gång.
- Valberedningens arbete pågår.
b) Rapport från nationellt studierektorsmöte för
psykologprogrammen

c) Rapport från möte kring Q-interactive
(Pearson) med Linneuniversitetet

d) Samordningsfrågor

§ 5.

Coronaläget och planering inför ht20

b) Jonas Bjärehed rapporterar från nationella nätverksmötet med
studierektorer från andra utbildningsorter. Denna gång blev mötet
mycket förkortat. Några punkter:
- Finns det möjligheter att samverka kring digital undervisning?
Exempelvis föreläsningar.
- Nätbaserade kliniska workshops.
- lniativet " prata med en psykologstudent" har bytt namn till
" Ensamhetslinjen". Jonas Bjärehed har kommunicerat med
inblandade studenter.
c) Jonas Bjärehed och Susanna Vestberg har haft möte med
Linneuniversitetet angående Q-interactive. Det är en digital
plattform för testning och drivs av testförlaget Pearson.
Modellen kommer att kosta pengar, licensavgifter och
införskaffande av iPads.
Många ser fördelar med digital testning men pekar på att
studenterna behöver lära sig analogt också.
Generellt behöver moment om testning och utredning på
programmet ses över.
Frågan om Q-interactive ska fortsatt bevakas.
d) Jonas Bjärehed lyfter kort några punkter:
- Lärare som lämnar undervisningsmoment; gäller framför allt
Bengt Brattgård och Martin Wolgast.
- Språkträning för komplettander. Nuvarande modell har fallit väl
ut. Jonas Bjärehed, Anna Pardo och Kristian Almquist arbetar
vidare.
Jonas Bjärehed informerar om att det idag inte finns något beslut
för Lunds universitet om hur undervisning ska bedrivas under
ht20.
Mycket talar för att inledningen blir på distans, med större
möjligheter till dispens för vissa moment. För det måste man
ansöka om dispens, med noggrann dokumentation, diarieföring
och beslut av dekan.
En förmodad uppmaning blir nog att planera för
distansundervisning och att vara beredd på att återgår till
campusundervisning.
Avslutningsceremoni för te I 0 vt20 kommer sannolikt att hållas
fredag 15/ I nästa år.
Särskild planering för nya te I krävs.
Salstentor på distans är inte rättssäkert. Är detta något man
kommer att kunna söka dispens för att genomföra i
tentamens lokal.
Jonas Bjärehed sammankallar till nytt lagledarmöte när beslut har
kommit. Förslagsvis I 0/6 eller 17/6. Då ska det gärna finnas
information om konkreta åtgärder och vad som gäller för extra
ersättning till lärare och lagledare.

§ 6.

Examinatorer ht20

Att notera att förslaget gäller för ht2020.
Förändringar: suppleant för kurs I: Margit Wångby Lundh;
suppleant för kurs 3: Kajsa Järvholm.
Några suppleantposter är obesatta.
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Mötet antar förslaget med föreslagna ändringar. Beslut om
examinatorer fattas av institutionsstyrelsen.

§ 7.

Kursplane- och kurslitteraturändringar inför
ht20
a) Kurs I

a) Elinor Schad presenterar förslaget som gäller delkurserna I: I
och 1:2.
- På 1: 1 utgår boken av Holt, Bremner med flera och ersätts av
boken av Gazzaniga och Heatherton. Detta får konsekvenser för
delkurs 2 : I, se § 7 f.
- På 1:2 utgår boken av Engquist och ersätts med boken av
Nelson-Jones.
Mötet bifaller lagt förslag.

b) Delkurs 6:3

b) Susanna Yestberg presenterar förslaget att införa en bok av
Ad ler och stryka en artikel.
Mötet bifaller lagt förslag.

c) Delkurs 9: I

c) Jens Knutsson presenterar förslaget för delkurs 9: I
psykodynamisk inriktning. Förslaget är ett tillägg av boken av
Frederickson som ersätter en sedan tidigare struken bok.
Mötet bifaller lagt förslag .

d) Delkurs I 0 :4

d) Bengt Brattgård presenterar förslaget att boken av Ni Isen utgår
och att införa boken av Hasson och Thiele Schwarz.
Mötet bifaller lagt förslag.

e) Delkurs 7:1

e) Jens Knutsson presenterar förslaget som gäller momentet
familjeterapi. Boken av Magnusson föreslås utgå. Momentet om
genus är under omarbetning.
Mötet bifaller lagt förslag.

f) Delkurs 2: I

§ 8.

Rapporter:
a) Studentrepresentanterna

f) Bertil Persson redogör för konsekvensen av att boken av Holt
och Bremner med flera stryks. Den nya boken på kurs I går inte
att använda på delkurs 2: I. För 2 : I föreslås att Holt och Bremner
med flera utgår och att ett kapitel ur boken behålls och
tillhandahålls, kapitlet är på mindre än 15 sidor.
Mötet bifaller förslaget.
a) Erik Lundin berättar att Lundapsykologerna håller
vårterminens stormöte denna eftermiddag. Val ska hållas och de
flesta av posterna kommer att kunna besättas.
Psykologförbundets studeranderåd håller också stormöte idag.
Maja Straht, student på te 8, är nyvald nationell ordförande.
Samhällsvetarkåren har också hållit val.
Amelia Hansson berättar att många studenter önskar att
föreläsningar spelas in och tillgängliggörs i efterhand, på
Canvassidan.

b) Y rkeslivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist har lyft fenomenet om diagnosticering,
överdiagnosticering och olika konsekvenser.
Mötet diskuterar ämnet.
Att tänka på för psykologprogrammets del:
- Förstärka och utveckla moment som testning och utredning och
generiska färdigheter.
- Professionsroller och -kunskaper behöver stärkas.
- Ökat fokus på utvecklingspsykologi , -patologi och
utvecklingsavvikelser.
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§ 9.

Elinor Schad: utskick till zoom

Elinor Schad framför ett studentönskemål om att länkar till zoom
ska tillhandahållas på enhetligt sätt, åtminstone inom en och
samma delkurs .
Rekommendationen är att man först loggar in på zoom och
sedan ansluter till möte. Dessa uppgifter ska helst publiceras på
Canvassidan i god tid.

§ 9.

Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

~,eh,P;~

Tomas Kempe

