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Martin Wolgast
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Maria Holmqvist
Tomas Jungert
Tomas Kempe
Jens Knutsson
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Jakob Nilsson
Bertil Persson
Susanna Vestberg
Margit Wångby Lundh

Ordförande
Studievägledare
Lärarlag kurs 3
Lärarlag kurs 10
Lärarlag kurs 12

Studerande te 3
Lärarlag kurs 2
Lärarlag kurs 6 och 13
Lärarlag kurs 14

Inst för psykologi
””-

Anita Lennerstedt

Sekreterare

Inst för psykologi

Anmält förhinder
Linnéa Eng
Gorana Holm

Studerande te 4

Lärarlag kurs 4 och 5
Lärarlag kurs 8
Lärarlag kurs 7 och 9

Inst för psykologi
””””Yrkeslivsrepresentant
Inst för psykologi
””Sociologiska institutionen

fr o m § 4 b
fr o m § 4 a

Yrkeslivsrepresentant

§ 1.

Justeringsperson

Jakob Nilsson utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med tillägg § 8) Bertil Persson:
omprövning av tentaresultat.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor
a) Rapport från institutionsstyrelsen

a) Susanna Vestberg rapporterar:
- Förslag till åtgärder för kvinnliga forskares karriärer
diskuterades. Sofia Bunke och Robert Holmberg arbetar
vidare och återkommer med nytt förslag.
- Mötet beviljade ansökan från Lundapsykologerna om
medel till Siegvaldbalen.

b) Tentamensmallar

b) Martin Wolgast påminner om hur viktigt det är att få med
all relevant information till varje tentamen, både salstentor
och hemtentor.
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Mallarna ska uppdateras; pdf-version ska finnas på
hemsidan och word-version i LUbox.
§ 5.

Kursmål - examinationsformer (inkl.
gruppexaminationer)

Kursmål - examinationsformer, med särskilt fokus på
gruppexaminationer. På mötet görs en kursvis genomgång
till och med kurs 9. Kurserna 10 - 14 tas upp på kommande
möten.
Dokumentet ska sedan publiceras på hemsidan. Där ska
det poängteras att regelverket finns i respektive kursplan.

§ 6.

Rapporter från lärarlagen

Utgår.

§ 7.

Rapporter från
a) Lundapsykologerna

a) Jakob Nilsson berättar att tillräckligt många anmält sig så
att Siegvaldbalen blir av.
Gästföreläsning av föreningen Storasyster om sexuellt
våld, bemötande och svåra samtal.

b) Yrkeslivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist berättar om reaktionerna på
Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom; man anser att för lite hänsyn tas till PDT,
systemtänkande och att, medicinskt-biologisk behandling
överbetonas. Dessutom ställs inte tillräckliga krav på
behandlarkompetens.
Psykologförbundet har samlat synpunkter i en skrivelse
till Socialstyrelsen, den finns på förbundets hemsida.

Bertil Persson: omprövning av tentaresultat

Bertil Persson lyfter frågan om möjlighet till omprövning av
tentaresultat på psykologprogrammet och tar upp fristående
kursers policy.
Martin Wolgast svarar att det finns dokument på
universitets- och fakultetsnivå som reglerar detta och vilka
instruktioner vi får ha.
Ofta handlar situationen om att studenten vill få svar på
hur en tenta är rättat, vad som krävdes för att få tillräckligt
med poäng, för att få godkänt eller för att få fullständiga
poäng på tentan. Schemalagd tentagenomgång och/eller
tillgängliga rättningskriterier kan avhjälpa något.
Jakob Nilsson lyfter att ett exempel på hur en tenta med
fullständiga poäng hade sett skulle kunna publiceras; detta
förekommer på andra utbildningar vid fakulteten.

§ 8.

Martin Wolgast sätter ihop ett förslag till hur detta kan gå
till på psykologprogrammet utifrån gällande regler.
§ 9.

Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

Martin Wolgast

Jakob Nilsson

