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§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

Justeringsperson 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 

Ordförande lnst för psykologi 
Studievägledare 
Lärarlag kurs I 0 

Lärarlag kurs 12 Inst för psykologi 
Y rkeslivsrepresentant 

Lärarlag kurs 5 lnst för psykologi 
Lärarlag kurs 8 lnst för psykologi 
Lärarlag kurs 7 och 9 
Studerande te 7 

Sociologiska institutionen 
Lärarlag kurs 2 lnst för psykologi 
Lärarlag kurs 3 
Lärarlag kurs I 
Lärarlag kurs 6 och 13 
Lärarlag kurs 14 lnst för psykologi 

Sekreterare 1nst för psykologi 

Inriktningsansvar lnst för psykologi 
kompletterande utbildning 

Mötet hålls via zoom. 

Anna Pardo ges närvaro- och yttranderätt. 

Tomas Kempe utses. 

Dagordningen fastställs med följande tillägg § 8) Elinor Schad: 
inspelning på zoom. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Jonas Bjärehed lyfter: 
a) Rapport från Institutionsstyrelsen 15/9 - Val av prefekt och biträdande prefekt för perioden 2021-2023 

är klart; Sofia Bunke och Martin Wolgast är föreslagna, beslut 
fattas av dekan. Val av styrelseledamöter för samma period ska 
ske under hösten. 
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§ 5. 

b) Uppföljning personaldagarna 20-21 /8 

c) Samordnings frågor 

d) Te I ht20 och te I O vt20 

e) Ny rutin för rapportering av arbetad tid för 
externa lärare 

Coronaläget och planering inför ht20 och vt21: 
- Kursutvärderingar 
- Anpassad schemaläggning 
-Annat 
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- Långsiktig kompetensförsörjning, professorsfrågan, befordran 
och doktorandantagning diskuterades. Påpekas vikten av att ha 
lärare med erfarenhet av psykologyrket. 
- Faktortilldelning för handledning på kurs 9, och på 
psykoterapeutprogrammet; beslutades att från 2021 höja till 
faktor 3 på all handledning. En bidragande orsak är att stärka 
möjligheterna att rekrytera handledare. 

Höjningen finansieras bland annat via de medel institutionen 
får för den kompletterande utbildningen. I budgetarbetet under 
2021 inför 2022 ska en hållbar lösning tas fram. 

b) Jonas Bjärehed meddelar att arbete pågår med arbetsordning, 
tlödesbeskrivningar med mera för psykologprogrammet; 
återkommer till ledningsgruppen senare i höst. 

c) Genomgång och uppdatering av dokumentet om 
samordningsfrågor. 

Några punkter som särskilt lyfts: 
- Statistik och metod, på kurs I , 2 och kurs 12. 
- Examensmålet om våld i nära relationer. 

d) Te 1, antagna ht20, har denna mötesdag 48 studenter, 32 
kvinnor och 16 män. Åldern varierar 19-56 (vt20: 20-43; htl9: 
19-36). Genomsnittsåldern är 24,8 (vt20: 23,9; htl 9: 23,2 år). 33 
av 48 (vt20 33 av 48; htl 9: 35 av 48) är 25 år eller yngre. 

För de olika kvotgrupperna ser genomsnittsåldern ut som följer: 
BI - 23 ,67 (vt20: 23, l ; htl 9: 21 ,65); Bli - 33,3 (vt20: 27,8; 
htl 9: 35); HP - 24,46 (vt20: 24,5; htl 9: 24,25). 

Antagningspoäng: BI -22,08 (vt20: 21 ,50; htl9: 21 ,70; vtl9) 
(max 22,5), BIi - 21 , 15 (vt20: 20,9; htl 9: 21,48) (max 22,5), BF 
- 4 (max 4,00), HP - 1,65 (vt20: 1,65 ; htl 9: 1,70) (max 2,00). 

Te I O ht 19 hade 32 studenter. Denna mötesdag 16/9 är 30 helt 
klara och har kunnat ansöka om examen; övriga saknar endast 
mindre saker att färdigställa. 

e) Jonas Bjärehed meddelar att när extern lärare anlitas så måste 
avtal om timanställning vara klart före, bland annat för att 
utbetalning av lön ska kunna ske. 

- Kursutvärderingar. Det är viktigt att kursutvärderingar görs och 
tas upp på ledningsgruppsmötena. Det bestäms därför att återgå 
till vanlig planering. Se också § 6. 

- Ombokning av lokaler till schema ht20 är pågående och sköts 
av fakultetens centrala bokargrupp. Fakulteten har också bestämt 
att samma grupp ska sköta lokalbokningarna för vt2 I. 

- Uppmaning att försöka lägga mer undervisning på campus. 
Hybridföreläsning provas på kurs I och faller väl ut. Modellen 
innebär att en del av terminsgruppen följer föreläsning i lokal 
medan resten följer via zoom; studenterna turas om vilka som får 
vara i lokal. 



§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

Utbildningsutvärdering vt2 I och 
utvecklings fokus 

Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 
b) Yrkeslivsrepresentanterna 

Elinor Schad: inspelning på zoom 

Övrigt 

Vid protokollet 

b~~ 
.(J,as Bjlrrehed / 
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Jonas Bjärehed informerar om den utbildningsutvärdering som 
ska göras under vt2 I ; enligt fakultetsbeslut. Det är 
psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet som ska 
utvärderas denna gång. 

En utvecklingsplan ska tas fram och godkännas av 
fakultetsstyrelsen. Utvärderingen ska granskas av externa parter, 
som vi föreslår; personerna bör ha god insikt i svenskt 
universitetsväsen och/eller yrkeserfarenhet. 

Arbetet ska starta under hösten. 

a) Erik Lundin berättar att studenterna har stor förståelse för 
coronanpassningarna. Många upplever att det svårt med 
motivation och koncentration med föreläsningar på zoom och det 
finns en känsla av att gruppsammanhållningen blir lidande. 

Studenter framför också önskemål om inspelade föreläsningar. 

b) Dariush Djamnezhad har inget särskilt att rapportera. 

Jonas Bjärehed meddelar att Maria Holmqvist har avsagt sig 
fortsatt uppdrag. 

Maria avtackas för lång och gedigen insats som 
yrkes I i vsrepresentant. 

Elinor Schad lyfter frågan som kommer från studenter om de 
själva får spela in föreläsningar som sänds direkt på zoom. 

Jonas Bjärehed påpekar att det finns en policy om inspelningar, 
vidare finns det komplicerande aspekter om upphovsrätt med 
mera. 

Föreslås ett gemensamt utskick till samtliga studenter om vilka 
regler som gäller. 

I övrigt inget. 

Tomas Kempe 


