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Från terminerna
Termin 2: Har haft klassråd. En del tycker att det generellt är mycket fokus på barn, kanske
för att många kursansvariga arbetar med barn. Man kan dock be om resursföreläsningar om
man tycker att man får för lite av något under en kurs.
Har nyligen läst en kognitionskurs och man fick väldigt lite feedback på salstentan.
Kursansvarig har fått en del kritik och ska ta detta med sig. Tips från T8: be om mycket
feedback redan på kursintroduktionen!
Termin 4: Klassen är nöjd med Kajsas system för anonyma hemtentor.
Termin 6: Meddelar att man inte har något att ta upp, varpå en diskussion kring klassråd följer.
Folk kommer inte längre på klassråden och kanske behöver vi informera studenterna om vad
UB faktiskt gör, för att få upp intresset i terminerna att föra fram sina åsikter till UBrepresentanterna på andra sätt.
Termin 8: Börjar närma sig praktiksökande, vilket upplevs som lite rörigt.
Ska ha öppet hus på psykologmottagningen för termin 6 imorgon.
Från Stuff
- NSI visade dåliga siffror på filfak. Vad gäller psykologprogrammet gällde detta bland
annat återkoppling, tydlighet i krav som ställs och studentinflytande. Vad gäller
studentinflytande ska projektgrupper tillsättas där man ska diskutera vad lärare och
studenter förväntar sig kring studentinflytande och se hur man kan göra förbättringar.
Intervjuare och informanter sökes. Vad gäller dålig återkoppling ska man ha någon slags
temadag.
- Ett pris till årets pedagog ska delas ut och man söker en jury som ska läsa
nomineringar.
- Man håller på att utvärdera systemet för anonyma salstentor och har även börjat testa
system för anonyma hemtentor på fria kurser. Det verkar alltså vara på gång, men vi måste
fortsätta driva frågan.
Från programrådet

- Måndagen den 4/4 går PBL-dagen av stapeln! Mellan 13 och 17 ska man prata om
PBL och hur detta kan tillämpas så att man kan ha nytta av det som psykolog. En
gästföreläsare från HU kommer på besök. Lärare och studenter kommer att diskutera i
smågrupper och detta är ett sätt för oss studenter att påverka! Mer info kommer.
- HSV:s granskning är på gång. I mars ska programmet få i uppgift av HSV att visa hur
man garanterar att utbildningsmålen uppnås. Detta ska lämnas in i maj-juni.
- Angående frågan om det ”räcker” att man går till en psykolog och inte en
psykoterapeut under sin utbildningsterapi är svaret NEJ. Beroende på vilka förändringar
som kommer att göras kring specialistordningen kan det kanske vara okej att gå till en
specialist i klinisk psykologi i framtiden.
- Utlandsstudier. Man rekommenderar att man åker utomlands under sin praktik och inte
någon annan gång under utbildningen, då man inte har någon bra lösning på hur det skulle
gå till. Man vill poängtera att detta inte har med PBL att göra, utan snarare med
legitimationen!
Övrigt
- Vi beslutar att sekreterarskapet ska rotera mellan terminerna. De som tar med fika är
sekreterare och tar med dator om man vill.
- Nästa vecka ska vi ha hand om onsdagsfikat. Det är ej bestämt hur mycket pengar man
får. I dagsläget är det 100 kronor, men det kanske blir mer. Spara alla kvitton så får man
pengar för sina utlägg senare. Köp 1,5 liter mjölk. Vi kommer överens om att säga något
om UB, vad vi drivit igenom och vad vi jobbar med just nu.
- Stimulus har sektionsmöte den 28/2 klockan 17.15. Vi ska skicka in några punkter om
vad vi gjort under året som gått.
- Den 9/3 klockan 17.15 är det utskottsmöte där man ska utbyta info mellan utskotten.
Vi ska skicka en representant.
- Sittning för sektionsaktiva den 1/4. Mer info kommer!
- Hur vill vi att UB ska fungera? Programansvarig vill att vi ska ta upp saker som vi vill
förändra och Ida och Therese upplevde att möjligheten att genomföra ändringar är relativt
god. Däremot verkar intresset i terminerna vara ganska ljummet. Vi behöver informera
studenterna att UB är ett bra sätt att utöva inflytande och uppmuntra klasskamrater att dela
med sig av sina åsikter så att vi kan ta upp dessa i UB och föra vidare till
programledningen.

