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Alla, det vill säga termin 2, 4, 6, 8,9, 10, var representerade på årets första UB-möte.
•

Från programrådet rapporterades att vi nu via Time Edit kan boka samtliga grupprum.
Dock är det lite oklart om det en vecka eller en dag i förväg som gäller för bokning av
sal respektive grupprum.

•

P-O hälsar och tackar för sig och tackar UB för gott samarbete. Angående anonyma
tentor var P-O en smula skeptisk då han menade att den administrativa arbetsbördan
riskerar att bli för stor. UB beslutade dock att vi ska fortsätta diskussionen med AnnChristin som är ny programansvarig. Angående möjligheten att det skulle finnas
avlastningsskåp för studenterna svarade P-O att programmet inte styr över detta, utan
att det sker på lokal nivå. Anna Hesser dök upp som förslag på person vi kan kontakta.
Dessutom diskuterade vi om vi har någon arbetsmiljöansvarig och vem denna/e i så
fall är? P-O berättade också att programmet på grund av Nöjd Student Index (NSI) är
tvungna att göra upp en handlingsplan, men P-O menade att denna plan inte skiljer sig
från de punkter programmet ändå tänkt åtgärda. Dessutom berättade P-O att han fört
termin etts kritik om orättvis rättning vidare och det visade sig att de hade rätt, alltså
att rättningen var orättvis – till viss del.

•

Från Stimulus meddelades att UB bör nyttja pengarna från belöningsfonden innan
april. Det rör sig om 50-75 kronor per person. På Stimulus höstmöte (som är förlagt på
våren!) kommer UB informera om de policys som tidigare diskuteras, det vill säga de
som rör feedback/utvärdering och examination.

•

Termin 10’s synpunkter rörde framförallt exjobb och det efterfrågades mer formalitet
kring rutinerna rörande detta. Det diskuterades ett förslag om någon typ av
seminarium där många från instutionen kunde presentera sig och vilka olika
möjligheter som finns för exjobb. Detta skulle gärna vara öppet för alla på
programmet. Vidare menade termin tio att det hade varit önskvärt med konkret
information kring exjobb som hur det funkar med internetbaserade studier,
bokningsbara rum och allmänt kring teknisk utrustning. En övrig punkt som termin tio
diskuterade var önskan om sökbara och matnyttiga engelska begrepp. De centrala
begrepp som (i vissa kurser) finns borde uppdateras och mer noggrant väljas ut för
dess relevans. Ett förslag som diskuterades var möjligheten till skapa en gemensam
sådan på psykologstudent.se.

•

Termin nio är på praktik och det verkar som de flesta som är nöjda med sina
praktikplatser. Landstingsplatserna räckte. Termin nio är de första som kommer göra
två av sina tio veckor på Hälsouniversitetets utbildningsklinik. Under en
gruppsykologikurs (?) genomförde vissa i termin nio en omfattande enkät där i princip
alla som någonsin tagit examen från psykologprogtammet vid LIU deltog. Denna
visade att många var väldigt nöjda med utbildningen, framförallt med PBL. Det har
diskuterats att denna rapport ska läggas ut på psykologprogrammets hemsida – vilket
UB tyckte var en kalasidé. Vidare sa termin nio att intresset för den juridikkurs som
diskuterats under tidigare UB-möte är stort.

•

Termin åtta pratade om att de just tagit över mottagningsansvaret från termin nio, ett
ansvar alla i terminen delar.

•

Termin sex berättade att de nu fått sina handledare inför klientarbetet. Samtliga i
klassen har fått något av deras tre val vilka de önskat, och verkar nöjda. På grund av
tidigare påtryckning är nu alla handledare i hela Östergötland kopplade till LIU. Viss
oro uttrycktes då det framöver kommer vara nästan upp mot 100 studenter samtidigt
på mottagningen och hur detta ska tacklas.

•

Termin fyra uttryckte lite oro för handledarfrågan och kommer försöka få en tidig
föreläsning om de olika inriktningarna. Vidare diskuterades möjligheten att
tentarättning bör ske efter fråga istället för efter individuella tentor (om arbetsbördan
är för stor för en bedömmare, vilket självklart är att föredra i första hand).

•

Termin två hade inget nytt.

•

På övriga frågor förde Oscar, termin tio, vidare tips från de psykologstudenter som
precis tagit examen angående exjobben. De nybakade psykologerna menade att dessa
höll en ojämn nivå. En höjning av nivån efterfrågades liksom möjligheten att ha flera
ansvariga istället för endast Gerhard Andersson, som det är i nuläget. Kopplingen
mellan befintliga exjobb och studenterna borde också göras bättre. UB diskuterade
också att det borde lobbas för möjligheten att skriva exjobb i ämnen som i nuläget
läses tidigare på programmet som kognition – och utvecklingspsykologi.
Oskar, termin åtta, har skissat på ett förslag till den lathund som tidigare diskuterats
vid UB-möten. Denna lathund ska exempelvis hjälpa till vid kursstart, vad man ska
fråga kursansvarig och hur gamla utvärderingar av kursen sett ut. Möjligheten att
lägga upp såväl KURT-utvärderingar som andra utvärderingar på psykologstudent.se
diksuterades också.
Till slut diskuterade vi hur programmet ser på gemensamma föreläsningar och kom
fram till att det bästa sättet att nå ut är att kontakta psykologiskt fika då de kan hjälpa
till med salbokning och kaffe. Det diskuterades också om de som läser fristående
psykologikurser kan ha gemensamma föreläsningar med studerande på
psykologprogrammet.
Linnea Jarl, psykologprogrammet termin fyra.

