Stimulus utbildningsbevakning. Möte 24/5 2012.
Närvarande: Örn, Lisa, Mikaela, Maria, Viktoria, Katri, Anna-Karin, Elin.
Dagordning:
1. Val av sekreterare (Elin)
2. Från terminerna
3. Programrådet
4. Möte med programansvarig
5. STUFF-möte
6. UB:s styrdokument
2. Från terminerna:
Termin 2: Har inget.
Termin 4: Har inget.
Termin 6: Anser att kursen ”Arbetsmiljö och hälsa” hade kunnat klämmas ihop
och kanske ingått i den förra kursen klassen läste. Klassen anser att 7,5 hp är för
mycket i relation till vad kursen faktiskt innehåller.
Termin 8: Klassens UB-representanter har skickat ut ett dokument till klassen
med kritik om kursen ”Kris och trauma” som senare ska ges till
programansvarig. Man väntar dock på feedback från klassen innan detta
färdigställs.
3. Programrådet
- Angående HSV:s granskning anser man att feedbacken var luddig och
utvärderingssystemet ska sannolikt göras om inför nästa utvärdering. Men det
som framkom angående psykologprogrammet på LIU var att vi måste bli bättre
på: insikt i forskningsläget och forskningens implikationer för yrkesutövandet
samt att använda testoteket mer. Man vill nu använda sig av det goda betyget och
sträva efter att uppnå målet att psykologprogrammet på LIU ska vara
förstahandsval för nya sökande.
- Gällande ekonomin och det budgetunderskott som diskuterats tidigare är det
fortfarande oklart hur det ligger till. En ekonom ska titta på saken.
- Utvärderingar. Programansvarig har en ny plan för att förbättra
kursutvärderingssystemet, inspirerat från kog.vet-programmet. Man vill
involvera studenterna på programmet mer och låta en student per kurs
tillsammans med kursansvarig analysera KURT-resultaten.
- Programansvarig ska ha möte med basgruppshandledarna för att diskutera
deras roll och lite annat kring basgruppsupplägget. En fråga är till exempel om
man ska ha en utvärdering av kursen i basgruppen?
4. Möte med programansvarig
- Programansvarig har fört vidare kritiken sedan förra mötet till berörda parter.
- Man arbetar vidare med upplägget på termin 1. Till exempel vill man få in
bättre information om tentaskrivande.
- Programansvarig informerar om att man ska börja ha fler möten inom och
mellan avdelningarna för att få mer samsyn inom programmet.
- Angående KURT förklaras att en anledning till att denna är kort och tämligen
innehållsfattig är att man vill undvika att kritik ska ligga ute på internet.

5. STUFF-möte
- STUFF informerar om att man har ny styrelse.
- Information om Diversity cup.
- Man berättar om sin kampanj där man kan gilla och dela STUFF på facebook
och tävla om att vinna 2 kg oxfilé.
- Angående schemasystemet, vilket varit uppe på diskussion tidigare, informerar
man om att detta är på prov och eventuellt ska 2:a halvan av terminen komma
att bli tillgängligt tidigare än i dagsläget. Denna förändring kommer eventuellt
att äga rum efter årsskiftet.
6. UB:s styrdokument
Det skrivna dokumentet diskuteras och några förändringar ska göras innan det
slutgiltiga styrdokumentet fastställs.

