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Sociologiska institutionen

§ 1.

Justeringsperson

Kristian Almquist utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från institutionsstyrelsen

a) Martin Wolgast rapporterar från institutionsstyrelsemötet 9/5:
- Bokslut 2016 för grundutbildning blev något bättre än
budgeterat. Gjorda besparingar har alltså fått tänkt effekt. Budget
för 2017 är balanserad, inga ytterligare besparingar är
inplanerade.
- Skrivelsen från Sverker Sikström angående den så kallade
trappan diskuterades. Frågan har ventilerats i pressen och
kommer att tas upp på ett fakultetsgemensamt möte på måndag
29 maj.
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§ 5.

b) Kompletterande utbildning för psykologer
med utländsk examen

b) Den kompletterande utbildningen kommer att starta ht17. Det
finns över 40 sökande, varav en del inte är behöriga; antalet
platser är cirka 10 i första omgången och kommer att fyllas.
Dessa studenter kommer att läsa en del integrerat med
psykologprogrammet och en del i separata kurser.
Uppsala startar också ht17 och Umeå startar vt18.
I behörighetskravet ingår kunskaper i svenska.

c) Specialistkurser

c) Martin Wolgast rapporterar från institutionens arbetsgrupp om
uppdragsutbildningar. Syftet med dessa är bland annat att
förbättra institutionens ekonomi, ökad flexibilitet i
personalplaneringen och som en del i tredje uppgiften, den
utåtriktade verksamheten. Planeringen är att kunna erbjuda de
första uppdragsutbildningarna under 2018.
Möjligheten att erbjuda specialistkurser undersöks, kontakter är
tagna med Psykologförbundet och diskussioner ska föras med
yrkesverksamma psykologer.

Lagledare och examinatorer ht17

Att notera att förslaget gäller för ht2017.
Rättelse vad gäller lagledare, ledamöter och examinatorer:
- Kurs 2, Ilkka Salo suppleant.
Mötet antar lagt förslag; se bilaga detta protokoll.
Beslut fattas av institutionsstyrelsen.

§ 6.

Fortsättning från 3:2017 § 5. Kursmål examinationsformer, kurserna 10-14

Kursmål - examinationsformer, med särskilt fokus på
gruppexaminationer, fortsättningen från möte 3:2017, kurserna
10-14.
Dokumentet ska sedan, efter redigering, publiceras på hemsidan.
Där ska det poängteras att regelverket finns i respektive kursplan.

§ 7.

Rutiner för omprövning och rättelse av
betygsbeslut

Martin Wolgast redogör för förslag till rutiner för omprövning
och rättelse av betygsbeslut vid psykologprogrammet, se bilaga
denna kallelse.
Mötet bifaller förslaget. Det ska publiceras på lämlig plats på
hemsidan.

§ 8.

Kursplane- och kurslitteraturändringar inför
ht17
a) Delkurs 3:3

a) Delkurs 3:3. Boken av Cervone & Pervin kommer i ny
upplaga, den 13:e, 2017. Eftersom tidigare upplagor, 11:e och
12:e, fortfarande går att använda behövs information om det i
litteraturlistan.
Förändringen gäller även delkurs 3:1.
Mötet antar lagt förslag.

b) Kurs 6

b) Kurs 6.
Boken av Banich & Compton har utgått och föreslås ersättas av
Nyman & Bartfai samt ett antal vetenskapliga artiklar. Boken
finns redan på kurs 13.
Mötet antar lagt förslag.

c) Kurs 7

c) Kurs 7.
I. Ändring av kursplanetext för delkurs 7:4. Föreslås att den
legitimerade psykoterapeuten även ska vara legitimerad psykolog
samt att alternativet att gå i par-/familjeterapi stryks.
Detta gäller inte retroaktivt utan för studenter som börjar
termin 3 ht17 och därpå följande.
Mötet antar lagt förslag.
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II. Boken av Philips & Holmqvist utgår och ersätts av Barker,
Pistrang & Elliott.
Mötet antar lagt förslag.
III. Becks bok används i engelsk, nyare utgåva. Kåvers bok har
ny upplaga.
Mötet antar lagt förslag.
d) Kurs 14

d) Kurs 14.
Till delkurs 14:3, populärvetenskaplig framställning, föreslås
införandet av en bok av Klepke & Rydell, Skriv
populärvetenskapligt, då det mesta av undervisningen skurits
bort.
Mötet antar lagt förslag.
Martin Wolgast påpekar att artiklar som används över flera
terminer bör stå med i litteraturlistan, bland annat som hjälp för
biblioteket och studenter med funktionsnedsättningar.

§ 9.

Rapporter från lärarlagen

Utgår.

§ 10.

Rapporter från
a) Lundapsykologerna
b) Yrkeslivsrepresentanterna

a) Ingen närvarande.

Övrigt

I övrigt inget.

§ 11.

b) Maria Holmqvist berättar om det politiska förslaget att ta
tillbaka vårdval psykoterapi. Beslut tas på regionnivå
förmodligen under sommaren. En orsak är de stora kostnader
som vårdvalet medfört.
Förslaget berör många psykologer. En kommande upphandling
kan leda till att privatpraktiserande väljer att gå in i regionregi.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

Martin Wolgast

Kristian Almquist

Bilaga protokoll 5:2017, § 5

Institutionen för psykologi
Ledningsgruppen för Psykologprogrammet

Förslag till lärarlagledare i ledningsgruppen för ht2017
Lärarlag kurs 1: Martin Wolgast, Bengt Brattgård suppleant
Lärarlag kurs 2: Bertil Persson, Ilkka Salo suppleant
Lärarlag kurs 3: Jonas Bjärehed, Johanna Månsson suppleant
Lärarlag kurs 4 och 5: Tomas Jungert, Magnus Ring suppleant
Lärarlag kurs 6 och 13: Susanna Vestberg, Per Johnsson suppleant
Lärarlag kurs 7 och 9: Jens Knutsson, Catharina Strid suppleant
Lärarlag kurs 8: Tomas Kempe, - suppleant
Lärarlag kurs 10: Bengt Brattgård, Robert Holmberg suppleant
Lärarlag kurs 11: Martin Wolgast
Lärarlag kurs 12: Daiva Daukantaité, Eva Brodin suppleant
Lärarlag kurs 14: Margit Wångby Lundh, Henrik Levinsson suppleant

Förslag till examinatorer för ht2017
Examinator kurs 1: Martin Wolgast
Examinator kurs 2: Bertil Persson
Examinator kurs 3: Jonas Bjärehed
Examinator kurs 4: Eva Friis
Examinator kurs 5: Tomas Jungert
Examinator kurs 6 och 13: Susanna Vestberg
Examinator kurs 7 och 9: Jens Knutsson
Examinator kurs 8: Tomas Kempe
Examinator kurs 10: Robert Holmberg
Examinator kurs 11: Martin Wolgast
Examinator kurs 12: Daiva Daukantaité
Examinator kurs 14: Margit Wångby Lundh

Martin Wolgast
studierektor
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