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Information från terminerna
Termin 1
Ingenting denna gång.
Termin 3
Ingenting denna gång.
Termin 5
Allmän fråga kring testning på programmet (började kring en fråga om Waiss-testning termin 8),
hur ser möjligheterna ut för mer testning under programmet? Finns det exempelvis möjlighet att
koppla till klientarbetet?
Termin 7
Ingenting denna gång.
Termin 9
Ros till metodkursen termin 9.
Information från möte med programansvarig








Frågan kring varför vi börjar tidigare på höstterminen än andra program togs upp igen.
Enligt programansvarig har vi längre jullov.
Efter utvärdering av alumni har det beslutats att olika typer av testmetoder och vetenskaplig
metod kommer att få större plats under programmet.
Efter problem med att lärares sjukanmälningar inte nått studenterna håller programansvarig
på att utveckla fungerande rutiner för att nå ut med informationen till studenterna.
Möjligheter till samläsning med andra program (exempelvis läkarprogrammet) diskuterades,
men verkar vara svårt att genomföra.
Studenterna har undrat över varför de kursansvariga inte använt återkopplingsmallen när de
rättar tentorna. Programansvarig har tagit upp detta med de kursansvariga, problemet verkar
vara att de kursansvariga tycker att det tar för mycket tid (och därmed pengar).
Riktlinjer kring tentautlämning diskuterades, studenterna har bland annat varit missnöjda
med att vissa tentor bara lämnats ut digitalt.
Gemensamma riktlinjer kring studiehandböckerna är under utarbetning.

Tentautlämning
Det har tidigare diskuterats hur tentautlämningarna ska ske, eftersom detta varierar mellan olika
kurser (se exempelvis diskussionen med programansvarig ovan). Studenterna tycker att det vore
bäst att använda adminstratörerna för tentautlämningen - exempelvis två timmar två dagar i veckan,
och helst bör dessa tillfällen vara placerade så att det kan ske i anslutning till när studenterna redan
är på campus.

Nya sammankallande
Nya sammankallande ska så småningom utses, men vi avvaktar med detta till nästa möte.
Projektet
Resultat från undersökningen och hur vi ska använda dessa diskuterades. Ett upplägg för hur vi
skriftligt ska presentera resultatet framarbetades, innehållandes bland annat åtgärdsförslag.
Övergripande fokus kommer att ligga på studenternas attityd till hemtentor, i förhållande till hur
mycket hemtentor programmet faktiskt har.
Tider
Möte för att göra den sista sammanställningen av projektresultet blir 17 december kl 13.
Nästa ordinarie möte blir 14 januari kl 16.
Sekreterare: Edvard de Fine Licht

