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2. Från terminerna
Termin 1:
- Tycker det är tråkigt att alla föreläsningar ligger i G-huset.
- Tyckte det var mycket stress under statistikkursen och att det var lite för mycket fokus
på att räkna under kursen, med tanke på hur lite utrymme som gavs åt detta på tentan.
En del föreläsningar under kursen upplevdes som undermåliga.
Termin 3: Har inget
Termin 5:
- Klassen undrar varför man har så mycket hemtentor under utbildningen och vill ha en
förklaring till detta. Man önskar större variation gällande examinationsformer.
- Representanterna från terminen framför klagomål kring schemaläggningen, att sista
halvan av schemat för terminen inte blir tillgänglig direkt, utan kommer senare under
terminen. Vi diskuterar huruvida UB kan arrangera en namninsamling mot detta.
- Termin 5 undrar vidare vilka direktiv som finns för kompletteringsuppgifter till
missade moment och önskar en gemensam struktur för kursansvariga. Man är
missnöjda med hur det ser ut i kursen som läses nu och anser att en komplettering ej ska
fungera som bestraffning utan som ett sätt att ta igen förlorad kunskap.
- Vad måste finnas med på en kursintroduktion? Det varierar mycket mellan olika kurser
och man anser att en ordentlig kursintroduktion är väldigt viktig.
- Klassen framför önskemål om att alla studiehandböcker borde följa samma
strukturmall och att all info om kursen borde kunna samlas i denna.
- T5 känner fortfarande en osäkerhet kring hur man skriver hemtentor och tycker att
det skulle vara bra med en workshop kring detta.
- Anser att för mycket tid läggs på handledning och för lite på föreläsningar i kursen man
läser nu (Gruppsykologi).
Termin 7:
- Klassen är missnöjd med att man enbart fick en KURT-utvärdering på förra kursen.
- Undrar varför korridoren i I-huset numera är låst och man känner en starkt irritation
kring detta.

- Tycker att kursen ”Gruppsykologiska tillämpningar” innehåller alldeles för lite
föreläsningar, och alldeles för mycket handledning till konsultationsmomentet.
3. Från möte med programansvarig
- CS och CDD blir en avdelning som tillsammans blir Avdelningen för psykologi (AP) mer
Lars Back som rektor. Denna omorganisering ska förhoppningsvis förbättra
progressionen på programmet då alla samlas under en och samma avdelning. Anett ska
prata med Lars om återkopplingsmallen.
- Man jobbar på att få in en WAIS-testning under neurokursen på termin 8.
- Man jobbar även på att testoteket ska utnyttjas mer, exempelvis genom att införa en
checklista på olika test att träna på.
- Det ska eventuellt anordnas en föreläsning av Psykologifabriken för personalen om hur
man håller föreläsningar.
- Man ska förtydliga hur universitetsstudier fungerar och förklara en del av jargongen
tydligare för termin 1 inför nästa år.
- Ellinor Bånkestad i termin 9 ska hjälpa till att förbättra kursen ”Organisation och
förändringsarbete” i termin 6.
- Utlandsstudier. Inom kort kommer det finnas färdiga förslag på möjliga terminer då
man kan ha utbyte med universitet i Norden.
- Går inte att göra praktik i USA på grund av försäkringen.
- Utbildningsterapin ska ändras så att man får välja efter 25 timmar om man vill
fortsätta eller ej. Gunvor ska informera T1.
4. Från programrådet
- Anna Malmquist har undersökt intersektionalitet på utbildningen. Generellt sett är det
bättre än för några år sedan. Hon har utrett var i utbildningen det finns och var man kan
lägga in mer. Klassbegreppet är det som tas upp minst.
- Högskoleverkets granskning av psykologprogrammet och psykologiämnet. Det var
svårt att få dem att förstå att PBL och hemtentor också kan fungera som
examinationsformer.
- Etik. Behövs mer etik på programmet och tydligare riktlinjer för dem som skriver
uppsats samt för handledare om vilka etiska riktlinjer som finns.
- Bugdet. Man har en mindre budget i år, med 10%. Detta på grund av att en del kurser
numera fått en annan klassifikation och därmed mindre pengar. Gunvor jobbar på att
ändra detta.
- Utbildningsterapi. Ser olika ut på olika orter. Om det ska finnas måste det examineras
(vilket det inte gör här).
5. Övrigt
- För lite sexologi på programmet. Behövs mer föreläsningar om sex och relationer, samt
om hur man pratar om sex i det kliniska arbetet.

