Utbildningsbevakningsmöte 101025
Närvarande: Tove (t7), Johan (t3), Therese, (t3), Daniel (t5), Ida (t5), Tomas (t1),
Matilda (t1) och Maria (t7).
Från terminerna
Termin 1
Har haft ett klassråd men hade inget att framföra till Utbildningsbevakningen. Klassen
har inte tagit del av det återkopplingsformulär som diskuterats på tidigare
utbildningsbevakningsmöte. Termin 1 ställer sig frågande rörande de
basgruppshandledare som är från hälsouniversitetet och som inte besitter
psykologikunskaper.
Termin 3
På termin 3 finns många som är intresserade av utlandsstudier, några ska åka och
några vill åka. Programmet borde bli tydligare med vad som gäller, nu är det i princip
ett halvtidsjobb att ordna utlandsstudierna själv. De berörda skulle önska en större
tydlighet från programmets sida, gärna information redan innan man söker sig till
Linköpings universitet.
Termin 3 önskar en kurs i sexualitet.
Klassen har funderingar kring huruvida det finns handledare till klientarbetet.
Ett regelverk för hur stor en basgrupp får vara önskas. Inom terminen har det skett
både frivilliga och ofrivilliga byten av basgrupp.
PS10-bussen som ordnades av Stimulus uppskattades.
Termin 5
Termin 5 är mitt uppe i valet av inriktning inför klientarbetet. Klassen tycker att man
fått bra kurser den här terminen.
Generellt inom termin 5 är man positiv till den återkopplingsmall som varit uppe för
diskussion på ett tidigare utbildningsbevakningsmöte. Frågan är bara om den kommer
att fungera? I återkopplingsmallen som ska lämnas i samband med återlämning av
tenta saknar man rubriker kring APA-stil samt språklig struktur och språklig
förståelse.
Gällande anonymitet på tentor, vissa lärare ifrågasätter varför det är viktigt för
studenterna.
Termin 7
Inom momentet konsultation på kursen Gruppsykologiska tillämpningar var det
enbart två av fyra basgrupper som fick möjlighet att prova på det praktiska momentet
att agera konsulter. Ett visst missnöje finns inom klassen.
Möte med Gunvor & Anette
Fortfarande finns inga klara direktiv kring hur egenterapin ska se ut för kommande
terminer.
Gällande tröskelregler så finns frågan kring huruvida de går att skjuta på, om de kan
bedömas godtyckligt. Inget klart svar gavs från Gunvor och Anette.

Det finns ett brett intresse för en sexualitetskurs. Enligt Gunvor och Anette borde det
inte vara alltför problematiskt att få in en fristående och tvärvetenskaplig kurs utanför
programmet. Kursen skulle kunna ges i samarbete med exempelvis läkarstudenter.
Det skulle vara mycket svårare att lägga till kursen inom programmet.
Representanterna uppmanas undersöka intresset för en sådan kurs i sina klasser. För
sedan intresseantalet vidare till Daniel som pratar med Gunvor.
Schemasystemet Time Edit bör, och ska kanske, uppgraderas.
Programråd
Studievägledare Helena Carlewald berättade om utbytesmöjligheter.
Stimulus
Bussen till PS10 var lyckad. Många studenter ville åka med.
Sittning för sektionsaktiva anordnas i november. Den är gratis.
Förberedelser för årsmötet i slutet av november är i full gång.
Utbildningsbevakningen väljer själva en representant till styrelsen.
Stuffmöte
Uppfattningen efter att ha varit på StuFF-möte är att vi på psykologprogrammet tycks
ha det relativt bra om man jämför med andra program.
Uppmaning om att gå med i Kåren. Tidigare, innan kårobligatoriet avskaffades, var
medlemsantalet 10 000 studenter. Nu har StuFF 1000 medlemmar.

Sekreterare Maria Norling

