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Dagordning:
Från Terminerna
Från Programråd
Till Programansvariga
Från andra terminerna:
Termin 1
 Termin 1 undrar varför de är tvungna till att välja innan de börjar sin utbildningsterapi
om de ska gå 25 eller 50 gånger. De efterfrågar en större flexibilitet.
 T1 tycker att instruktionerna till kursen ”introduktion till psykologin som ämne och
profession” var otydliga då det bland annat gavs motstridig information, där det
verkade råda en brist på kommunikation mellan Gunvor och handledare.
 T1 gav önskemål om tydligare struktur på föreläsningar, där föreläsningarna ska riktas
mer mot kursens innehåll.
Termin 3
 Termin 3 kräver mer återkoppling på sina hemtentor. Var bland annat missnöjda med
återkopplingen på kurs ”Kognitionspsykologiska tillämpningar”.
Termin 5
 Hade inget att tillägga
Termin 7
 T7 finner det oerhört störande att de inte har tillträde till dörren som sammanbinder
korridoren mellan I-huset och kliniken, utan måste istället ta en omväg. De vill veta
vad detta beslut grundas på och undrar om även de kan få access.
 T7 finner även att kommunikationen brister mellan PIAO och den avdelning på IBL
som håller i kursen ”gruppsykologiska tillämpningar”, då föreläsningar tar upp ämnen
som T7 inte upplever relevanta.
 T7 undrar även hur budgeten fördelas, då bland annat handledardagar inte utnyttjas
och undrar om inte de pengarna skulle kunna istället utnyttjas till något bättre till
exempel på fler föreläsningar.

Från programråd
 Den nya schemaläggningen är inget som lärarna infört, utan regler har kommit högre
uppifrån. Det ska gälla lika regler över hela universitetet och Tekfak får ut sitt schema
fram till tenta-p och därefter får de resten av schemat för terminen.
 Anledningen till den tidiga terminstarten ska grunda sig i att man bland annat vill
försöka minska avhoppen från psykologprogrammet till andra psykologprogram.
 Det försiggår en diskussion om att tröskelkurser ska ändras vilket ska resulterar i ökad
möjlighet till utomlandsstudier.
 Högskoleverket (HSV) har varit här för att bedöma psykologprogrammet. I januarifebruari kommer resultatet. Uppfattningen efter utvärderingen är att det gick bra och
man lyckades förmedla det man ville.
 Återkopplingsmallen har nu godkänts där den har kortats ner till två sidor och ska nu
provtestats vid ett tillfälle inom snar framtid. Därefter ska den utvärderas och diskutera
om den ska råda som en mall vid all rättning av hemtentor.
Till programansvariga
 Önskan om mer praktiska moment i utbildningen, bland annat testning. UB
föreslår bland annat att studenterna skulle kunna få utföra ett Weiss-test under
Neurokursen i Termin 8.
 UB önskar att mer konkret få diskutera kring hur de tänker kring utbytesstudier.
Där UB undrar hur arbetet bedrivs och om det kanske finns möjlighet för någon
från UB att involvera sig i processen. Där även UB finner det viktigt att jobba för
att få undantag för psykologprogrammet när de söker utlandsstudier. Eftersom
psykologstudenter inte får tillräckligt med poäng för att åka utanför Europas
gränser förrän Termin 5. Termin 5 är dock ingen optimal termin att åka för
utlandsstudier då den innehåller flera spärrkurser och kurser som enbart går att
finna på psykologprogrammet i Linköping.

