Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2012-09-27
Närvarande: Nicole, Mikaela, Maria, Beatrice, Lisa, Örn, Edvard, Arlinda, Katri, Linn
Dagordning:
1. Val av sekreterare (Nicole)
2. Presentation av UB för nya medlemmar
3. Från terminerna
4. Sammankallanden, från programansvarig och programråd
5. Projektet
6. Övrigt

Från terminerna:
Termin 1 – allmänt missnöje med dålig framförhållning innefattande strul med schema och
inställda/tillagda föreläsningar med kort varsel. Kursansvarig medveten om detta.
Termin 3 – Undrar vem man vänder sig till när programansvarig är kursansvarig. Missnöje över att
tentadatum för utlämning ändrades flera gånger.
Önskan från termin 3 att ha samläsningar med andra program. Har haft samläsning med kogvet men
föreslår samläsning med yrken som i framtiden kommer ligga närmre vår profession, exempelvis
läkarprogrammet.
Termin 5 – lyfter att tentautlämningen för tillfället upplevs ohållbar.
Termin 7 - inget

Programansvarig:
Meddelar att inget formellt hindrar komplettering (K) vid examination, det är upp till kursansvarig att
fastställa.
Uppmaning om att KURT bör användas. Det ligger i programmets intresse eftersom resultat förs
vidare till högre instans (rektor).
Programråd:
I nuläget samordnar kursansvariga med övriga kursansvariga ”på fritiden” när de utformar kurserna.
Det ska initieras ett försök till samordning mellan kursansvariga för samtliga kurser. Främst ska
samordning för kursansvariga mellan kursblocken utformas, exempelvis för
utvecklingspsykologikurserna och kognitionskurserna.
Samsyn
Likt generell studiehandbok som innefattar vad olika kursansvariga ska ha samsyn kring. UB
diskuterar fram idéer som framförs och stäms av i klasserna. Övriga förslag välkomnas från
klasserna.

Nuvarande idéer:










Anonyma tentor
Hur tentor lämnas in
Exempeltentor för hemtenta
Aktiv närvaro i basgruppen
Indelning till gruppexaminationer
Kontakt/kommunikation när parallella moment (tex strimma)
Generell kommunikation (tex var information läggs upp)
Basgruppskompletteringar; Vad gäller? Innehåll? Hur lång tid har man på sig? Innan BG?
Utöver den generella studiehandboken önskas tydligare information i kursspecifik
studiehandbok om: examinationer, info om K/U, obligatoriska moment, poäng för
examinerande

Projektet:
Stimulus utbildningsbevakning har av StuFF fått i uppgift att utföra ett projekt rörande
utbildningsbevakningen på programmet. Det ska göras ett projekt per termin och skrivas en rapport
på. Det diskuterades fram olika förslag på vad projektet kunde innebära, bland annat en enkät om
poängfördelning av kurser på programmet samt event/skrivstuga om hur man skriver hemtentor.
Projektet för HT12 bestämdes vara en rapport om examinationsformer. Det har funnits önskan på
programmet om varierande examinationsformer och kursansvarigas dåliga överblick över vilka
examinationsformer som tidigare använts har lyfts. Därför kommer projektet att innefatta en
kartläggning av samtliga examinationsformer som respektive termin haft. En enkät kommer att
skickas ut till programmet med frågor kring hur folk vill examineras, upplevelse av fördelningen samt
förslag på examinationsformer.
Projektet är godkänt av StuFF.

Övrigt:
Återkoppling från programansvarig: Programmet har 20 veckor schemalagd tid under hösten vilket
innebär 2 veckors jullov då vi inte ska behöva studera.
Diskussion under mötet kring vad som ”hände” med återkopplingsmallen, som testades på
nuvarande t5. Programledningen funderar på hur man ska gå vidare med detta.
Tentautlämningsalternativ diskuterades. För närvarande finns tre olika sätt; hos kursansvarig, hos
kursadministratör eller på tentautlämningskontoret med öppettider en timme på tisdagar respektive
en timme på torsdagar. Det råder oklarheter om vad som gäller för kurserna, ökad tydlighet önskas
från kursansvariga vad som gäller för just den kursen. UB-representanterna ska höra i klasserna
vilken form som efterfrågas efter att sammankallande dubbelkollat frågan med
programadministrationen.

Utvärderingsalternativ efter avslutad kurs diskuterades och ett förslag resonerades fram, bland annat
utifrån vad andra program upplevt som bra utvärderingsformer. KURT respektive utvärdering på sista
delen av sista basgruppen ska fortgå. Det poängterades att det behövs en mall för den sistnämnda.
Sedan hålls ett möte med programansvarig där en klassrepresentant från den aktuella kursen
närvarar, samt en oberoende representant från UB. Sammankallande meddelar programansvarig om
tankarna kring utvärdering.

