Protokoll UB 14/10 2009

1. Mötet öppnades (+namnrunda).
2. Sekreterare valdes (Daniel).
3. Genomgång av föregående möte.
4. Info från mötet med Gunvor. Man pratade om att förtydliga vem man vänder sig till
om man har problem – hur ser kedjan ut?
5. Arbetsmiljöansvarig – fick vi respons? Frans var kanske lite sugen, men vi måste
bjuda på mer information. StuFF kräver att varje program ska ha en arbetsmiljöansvarig.
Frågan är vad som händer med det om stuff läggs ner (om kårobligatoriet försvinner).
Linnea och Anna mailar ut till programmet och bifogar även info..
6. Från programrådet. HSV:s (högskoleverkets) kvalitetsgranskning diskuterades. Den
kommer ske i vår och genomförs var 6:e år. Fokus den här gången ska vara på
”outputen”. Hur bra är kopplingen mellan utbildningen och yrkesverksamheten? Detta
är ett steg i ”Bologniseringen”. Man ska samla in uppgifter via studentenkäter och
intervjuer med före detta studenter. Detta blir ett problem för LIU eftersom programmet
ändrats så mycket. Vad säger gamla studenters utvärderingar om hur programmet ser ut
idag?
Marie påpekar att hennes klass redan skickat ut enkäter till exstudenter på programmet
och konstaterat att de problem som funnits för dem redan är åtgärdade. Varför skulle
inte HSV komma fram till samma sak ett år senare?
Resultaten kommer att dyka upp på studera.nu och kommer alltså vara tillgänglig för
blivande studenter. Graderingen kommer vara ”Mycket god”, ”Godtagbar” eller ”Icke
Godtagbar”.
PBL‐dagen är spikad till den 11:e mars. Fortfarande inte så tydligt bestämt vad den
kommer innebära och vilka som ska vara med och ordna. Ska fungera som en
”igångsättare” och ”motor”.
KI tappar tydligen jättemånga studenter på flera program, förmodligen för att de
egentligen vill bli läkare och därför har valt "Universitetet" framför "Programmet".
Man diskuterade även internetbehandling eftersom det finns flera Universitet som
pysslar med detta. En tanke är att Universiteten kunde samarbeta med varandra.
Till hösten kommer kravet på arbetslivserfarenhet slopas. Göteborg har sökt dispens
men fått avslag.
Studieuppehåll diskuterades även. På vissa orter är det (nästan) inte tillåtet. Detta kan
kanske i kombination med det slopade kravet på arbetslivserfarenhet leda till fler
avhopp osv.
7. Från Stimulus. Stimulus pratade med valberedningen om valprocessen. Ett förslag är
att ge feedback efter intervjuerna.

Det kommer bli en HBTQ‐vecka på Universitetet och man är sugna på att ha en
psykologstudent med i planeringsgruppen. Är man intresserad kan man maila Linnea
eller Sanna i Stimulus.
Stimulus styrelse kommer att åka på Psykologidagarna. Marie påpekade att Stimulus
förr i tiden bokat upp en buss för att fler studenter ska kunna åka billigare. Ett
bekymmer är dock att programmet håller hårt i slantarna.
”Psykrullen” har blivit ett eget nytt utskott.
Det kommer att anordnas en bokbytardag, förmodligen på ett onsdagsfika.
Det finns problem med psykologväskorna. Många av de små går sönder. Stimulus har
slutat sälja dessa, men om ens väska går sönder kan man byta den mot en ny och hoppas
att den håller bättre..
StuFF har en hyrbil som rymmer 7 personer och kostar 30 kr/milen. Dagens tips!
Sittning! Den 14/11 ordnas en sittning för alla sektionsaktiva + gamla stimulusstyrelsen.
Annars jobbar Stimulus med förberedelser inför årsmötet den 30:e november. Lokal
ännu okänd.
8. Från terminerna.
Termin 1. Man tyckte att första kursen var ostrukturerad och ”virrig”. Ett av
lärandemålen var att man skulle få inblick i yrket, något som programmet försökte
tillgodose med en föreläsning av en skolpsykolog (vilket inte upplevdes tillräckligt).
PBL‐ångesten har startats och spätts på av lärarna. Inte så farligt många avhopp dock.
Det fanns ett krav på att ha med tre vetenskapliga artiklar i första hemtentan, något som
sedan slopades. Konstigt tyckte ettorna.
Ettorna känner sig fortfarande lite osäkra på artikelsökande efter 4 timmars föreläsning
med Marie‐Louise Axelsson. Man efterfrågar någon slags manual.
Alla föreläsningar har skett i D22. Varför finns det inget högtalarsystem där? Svårt att
höra längst bak..
Man undrar om det finns arbetsmarknadsdagar kopplat till psykologyrket. Svaret är att
det tas hand om på kursen ”Studieintegrerad praktik”. Annars är psykologstudent ’10 ett
tips.
Termin 3. Fortfarande missnöjda med Cathrines Lidbergs feedback efter praktik‐kursen.
Undrar vart man ska vända sig. Ett tips är att vända sig till studierektorerna (Gisela
Eckert och Charlotta Einarsson) i första hand. Ett annat tips är att använda sig av
”Återkoppling på återkopplingen” som finns på sites och psykologstudent.se, med den
har man trots allt programmets studenter i ryggen..
Man undrar varför det tagit sådan tid att anta återkopplingspolicyn och det enkla svaret
är att programansvarig har bytts för ofta och haft mycket annat att pyssla med.

Termin 5. Nöjda med sina kurser. Håller på att planera en mitt‐i‐programmet‐fest.
Kommer ske nån gång kring julen och det kommer förmodligen bli nåt slags cocktail‐
tema.
Termin 7. Har inte haft nåt ordentligt klassråd. Det finns generella klagomål på att det är
fler studenter i år än annars. Långa mikrovågsugnsköer osv.
Det verkar inte finnas riktlinjer för vad en handledning ska uppfylla. Otydligt också vad
som händer om man missar ett tillfälle.
Undrar hur det ska bli med deras praktik när terminstarten senareläggs nästa höst.
Planen var att man ska dela upp kursen eftersom många är på semester till september.
Men om nu studenterna börjar första september, varför göra så?
Termin 9. Fortfarande på praktik.
Termin 10. Ska ha sin sista basgrupp i veckan. Orättvis fördelning av pengar när det
gäller exjobb. Tydligen finns en policy som inte lämnar stort utrymme för studenterna.
Bland annat krävs att studenten ska hyra bandspelare för egna pengar om man behöver.
Nöjda i övrigt.
9. Övrigt. På fredag (16/10) är det tackfest för T3orna. Alla andra är välkomna på
eftersläpp.

