UB möte – 31 okt

Dagens agenda:
 Val av sekreterare och ordförande (Linn)
 Från terminerna
 Information från Stuffmöte
 Projektet
 Diskussion om sammankallande
 Tentautlämningen
 Övrigt

Kort information från stimulus att det är utskottsmöte 13 novemer 16 el. 17. För
att diskutera vad som händer i utskotten, osv.
Under detta möte provar vi att sekreteraren är ordförande.
Information från terminerna
Från T1
Varför börjar vi tidigare? (vi har jullov jämfört med alla andra).
Enhetligt system för när föreläsarna blir sjuka önskas, det är inte konsekvent
som det är nu. Det önskas att få mail när detta inträffar, har varti problem i
introduktion till psykologen som profession.
Finns det några riktlijer för hur det ska gå det till när en lärare blir sjuk?
Policy kring schemaändring efterfrågas. Synd att vi från schemat så sent.
Vi vill ha flera microvågsugnar! Det ska tas upp med AMO
Fler praktiska moment under utbildningen efterfrågas. Klagomål på KURT som
utvärderingsmetod.
Från T3
Hur går det med tentaåterkopplingsmallen? Den prövades på termin 5. Vi tar
upp det igen med möte med programansvarig. Fick inte tillbaka tentorna utan
bara ett elektroniskt mail. Finns det några regler kring hur man ska man kunna
hämta ut tentorna?
Från T5
Inget speciellt som någon har velat ta upp. Håller med om att man får schemat
försent.
Från T7
Åsikter kring att de som håller i gruppsykologiska tillämpningar inte är
psykologer vilket blir synd när det är en tillämpningskurs. Framförallt momentet
att arbeta som psykolog.
Information från Stuff
Vill att man ska gå på kårpuben. Mat för 20 kr om man är medlem. En del av
samarbetsavtal är att två från psykologprogrammet som ska sitta i olika
nämnder, en massa olika grupper som man kan sitta med. Det verkar kul!
Beroende på hur det går på psykoterapeutprogrammet kanske vi ska kunna få
bara godkänt psykologiska behandlingsmetoder och principer. Vi frågar termin 7
och termin 9 om deras åsikt om man önskar att bara kunna få godkänt på den.

Projektet
Syftet är att Kartlägga hur det ser ut med fördelningen av examinationsformer. Vi
vill få ut vad som är examinerande och ger poäng för att kartlägga det.
Vi stötte på hinder i frågan vad som klassas som en examinationsform men
bestämde att allt som det ges poäng för ska räknas.
Örn fixar gemensam dropbox.
Förslag till frågor till programmet:
 Vilken termin går du?
 Upplever du att du har haft varierande examinationsformer?
 Finns det någon kurs du velat examineras annorlunda? Vilken? form? (hur
ska vi få folk att tänka igenom det här?)
 Vill du ha mer eller mindre generellt av:
Hur vill vi mäta? Är labbar examinerande? Hur tänker vi med basgrupper?
Att göra till nästa gång räkna Antal HP och examinationsform.
Vi ses igen och pratar kring projektet den 15 november kl. 13 – 15.
Diskussion kring sammankallande
Katri och Örn ska slussas ut.
Tentautlämning
Termin 5 tar upp det med klassen och vi för sedan fram vår synpunkt till
programmet.
Övrigt
samsyn
– Kring information, handouts, kursmaterial och vilket
informationsmedium man använder på kurserna
– schemaändringar och sjukfrånvaro
Info från stuff
Information till klasserna från STUFF. Vi kommer få ett mail och det är
utbildningsbevakarnas ansvar att föra fram den informationen till klasserna.
Planering framåt
Träff kring projektet 15 november kl. 13-15
Nästa UB-möte: 5 dec kl. 17.15 -19

