Utbildningsbevakning
Protokoll från utbildningsbevakningens möte 2012-01-30
Närvarande
Örn Kolbeinsson (termin 2)
Mikaela Nilsson (Termin 4)
Tomas Nygren (Termin 4)
Kinga Andersson (Termin 4)
Viktoria Backe (Termin 6)
Katri Frankenstein (Termin 6)
Elin Olsson (Termin 8)
Anna-Karin Börjesson (Termin 8)
Sekreterare
Lisa Sävås
Från Terminerna
Termin 2
Termin 2 har tre punkter att ta upp.
- Klassen undrar om det skulle gå att ordna något system via timeedit så att man får
information via mail om någon schemaändring sker.
- Klassen undrar hur det fungerar med tentautlämning och om det är samma på alla kurser.
Det vore bra om man som ny får information om hur det går till. (De äldre terminarna
påpekade att man ofta bör diskutera detta med de kursansvariga)
- Det är väldigt kallt i G-huset. (Detta ska man prata med Disa i T4 om, då hon är
arbetsmiljöansvarig.)
Termin 4
Termin 4 har två punkter att ta upp.
- Det borde finnas en standardiserad återkoppling på sista basgruppsmötet vid varje kurs, då
de flesta anser att KURT ger allt för dålig chans till utvärdering.
- Klassen undrar vilka regler som gäller vid komplettering/U. (Anett ska återkomma med
svar.)
Termin 6
Termin 6 har 2 punkter att ta upp.
- Klassen tycker att det är en ojämn fördelning av poängen under utbildningen. De tycker att
neuro/klinisk får för lite poäng, medan gruppsykologi får för många.
- Varför har vi inte anonyma tentor som standard? (Detta diskuterades och vi bestämde oss
för att skicka ut mail till de olika klasserna för att fråga om någon på programmet har något
emot att vi driver den här frågan.)
Termin 8
Termin 8 har två punkter att ta upp.
- Just nu är det problem med rapporteringen i kliniken. Det finns för få datorer att jobba på.
- Under introföreläsningen för kris/traumakursen efterfrågades tidigare års utvärdering och
vilka åtgärder som har gjorts. Detta kunde inte kursansvarig svara på. Även
administrationen under kursen har det varit problem med.
Från möte med programråd
Det har inte varit programråd sedan senaste mötet.

Från möte med STUFF
- PA- programmet har gjort ett namninsamling mot att vi bara får ut schema för halva
terminen vid terminsstart. Mikaela ska maila om att vi också vill skriva på.
- Reflektion av Thomas och Mikaela: även om vi har saker vi tycker är svåra och jobbiga på
vårt program fungerar det mest bra, om man jämför med andra utbildningar.
- Först i mars kommer svaret från högskoleverket med återkoppling och betyg.
Övrigt
- Thomas Nygren (T4) ska sluta i UB och Kinga Andersson (T4) tar över som
klassrepresentant och Katri Frankenstein (T6) tar över som sammankallande.

