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Från terminerna
Termin 2
- Tycker att internet på skolan, inklusive biblioteket är dåligt. Detta ska tas upp
med arbetsmiljöansvarig i Stimulus, Disa Stevrin.
- Anser att kursutvärderingarna bör bli mer omfattande. KURT innehåller ofta för
få frågor. Studenterna i termin två vill ha obligatoriska utvärderingar vid sista
basgruppstillfället varje kurs. Dessa ska helst följa en standardiserad mall. I KURT bör
dessutom en ruta för att skriva text finnas.
- Vill få återkoppling på sina kurser från tidigare år. Detta har de hittills endast fått
av Gisela Eckert och Gunvor Larsson-Abbad.
- Termin två är mycket missnöjd med att de endast får scheman för halva terminer i
taget.
Termin 4
Har inte haft klassråd.
Termin 6
Har ingen punkt.
Termin 8
- Termin åtta är missnöjd med kursen Kris och Trauma då de anser att den inte håller måttet
och sköts dåligt administrativt. De har även funderingar kring examinationerna, två
examinationer har samma mål och då är det oklart vad som examineras var. Termin åtta har
gett kritik på detta i KURT och i basgruppsutvärderingen och ska dessutom skriva ihop ett
sammanfattande dokument med punkter som kan förbättras.
- Undrar hur betalningar sker vid föreläsningar. T.ex. om en föreläsning står som schemalagd
13-17, men sedan bara blir 13-15.30 - ges då betalt för 13-17?.
Från möte med programansvarig
Återkoppling från Anett:
- Angående gruppkursen: Anett har pratat med kursansvarig om kritiken som framförts. En
kritik som funnits är att målen varit otydliga, men med detta finns en tanke - nämligen att

skapa egna mål. Undrar varför handledningstiderna inte använts? (Termin 8 menar att de inte
fick handledning när de var på plats tiderna som angivits).
Utvärderingarna fråg logopederna visar att d evarit mycket nöjda med sammarbetet i vilket
fall. Till nästa år ska man försöka hitta fler grupper.
- Angående brist på spetsföreläsningar: Externa föreläsare (t.ex. head-seminars) är ett tips.
Kommer ofta stora namn och föreläser, men få studenter kommer dit och lyssnar.
-Angående internationaliseringen: Ett avtal med universitetet i Århus håller på att utformas.
Någonstans i Skottland finns inom kort en psykologutbildning med PBL och förhoppningen
är att ett avtal ska kunna utformas även med dem. I övrigt har det varit svårt att finna program
som passar in i hur vi läser.
- Angående återkopplingsmallen: Återkopplingsmallen användes på SIR tentan. Det svåra är
att få dem som rättar att använda mallen. Anett undrar vad dåvarande termin tre tyckte om
återkopplingen på SIR och hon ska även höra med de examinatorer som använde mallen vad
de tyckte.
- Angående komplettering: Kompleteringen kommer se olika ut från kurs till kurs samt för
olika moment. Vissa kursansvariga tar bort kompletteringsmöjligheten vid U vid
examinationer, men detta är för att studenten alltid ska ha möjlighet att få VG och är ett krav
från Stuff. Vad som gäller är upp till kursansvarig.
- Angående uppsatserna: Klagomål har framförts om sen information om vad man kan skriva
uppsats om. Från och med nu ska information försöka ges redan termin åtta, detta för att
kunna ge en större bredd i ämnesval. Det pågår vidare arbete med information om etik, både
till studenter och handledare.
Från utbildningsbevakningen:
- Rörande att termin två de inte vill vara i G-huset hela tiden. Anett svarar att vi har de salar vi
har och att det inte är något de påverkar.
- Klagomål om schemlaläggningen, vilket Utbildningsbevakningen för vidare till Stuff.
- Studenterna vill ha gemensamma regler för basgruppskomplettering. I viktiga dokument på
hemsidan står det att en basgruppskomplettering är 1-2 s.
- Studenterna vill ha mer utförliga kursintroduktioner.
- Mall önskas för studiehandboken.
- Många studenter känner att de inte vet hur hemtentor ska skrivas. Det finns aldrig någon
riktigt bra information om detta. Även detta skulle kunna stå tydligare i studiehandboken. En
eventuell lösning skulle kunna vara en workshop.
- Termin två undrar om obligatoriska moment, de vill att dessa ska markeras tydligare.
- Termin sex tycker att det är för lite neuro på programmet.
- Vi undrar om anonyma tentor. Direktiv ska skapas för hur detta ska gå till för
administratörerna. Möjlighet till anonyma tentor ska alltid ges, detta diskuteras främst med
kursansvarig.
Möte med programrådet
- Christina Lihagen informerade om sitt arbete på försvarshälsan.
- Det sker en omorganisation ava vdelningarna som har hand om psykologprogrammet. De
två psykologiavdelningarna har slagits ihop och handikappvetenskap har blivit en egen
avdelning. Lars Back ansvarig för psykologiavdelningen och Henrik Danielsson för
handikappvetenskap. AHV (Avdelningen för handikappvetenskap) kommer ha en del kurser
på psykologprogrammet, men de flesta kommer psykologiavdelningen ha.
- Ekonomiska läget: tyvärr har psykologprogrammet gått över budget. Detta beror antagligen
på att genomströmmningen inte är så bra som man trott, även paktikkostnader med mer ska
kollas över. Detta innebär att pengar måste sparas. Hur detta ska gå till är ännu inte klart.

- Biblioteket informerar att nya tidsskrifter som efetrfrågats av psykologstudenter har
tecknats.
- Schemaläggningen diskuteras.
- Programmet vill finnas på sociala medier, som facebook, twitter, wikipedia och youtube.
Psykologprogrammet har även en sida på studenternas hemsida där informell information kan
läggas. Detta ska Åsa Wrede sköta.

