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Närvarande: Mikaela, Tomas, Ida, Elin, Kajsa, Therese, Tove och Maria.
Från terminerna
Termin 2
Skrivit hemtenta icke-anonym, har andra terminer tips på hur man fixar det? Anett
och Gunvor förmedlar att vi studenter inte får ha hand om administrationen kring
anonyma tentor. Olika terminer har olika erfarenheter av hur anonymiseringen av
tentor går till, ibland hjälper administratörer till och ibland inte. Kan studenter alltid
begära anonyma tentor?
Terminen upplever att det på kursen Lärande, tänkande, språk är många små
moment i samma kurs; samtalsstrimma, observationsuppgift och övriga
kursuppgifter.
Termin 4
Under kursen Normalitet och avvikelse gavs tentan ut första kursdagen. Kritik riktas
mot detta, kan man börja skriva på en tenta första dagen om den ska examinera hela
kursen?
Termin 6
Intresset för klassråd inte varit på topp. Oenighet i klassen kring en dugga under
Organisationskursen.
Termin 8
Kursen Handledning och konsultation innefattar momentet Erfarenhetsdag som kan
kritiseras utifrån schemaläggning på kvällstid samt innehållsmässigt.
Återkopplingsmallen
Rubriken analytisk förmåga kanske ska läggas till?
Finns det en risk att enbart erhålla kryss i rutor istället för kommentarer I
återkopplingen?
Behöver lärarna få ha synpunkter på mallen innan de förmodas använda den?
Positiv feedback från de flesta terminer gällande mallen.
Möte med programansvarig Anett
Återlämning av tentor ska ske på den 13e arbetsdagen.
Angående begreppet ”diplomerad psykolog” så finns inte den beteckningen, vi får
psykologexamen och kan senare bli legitimerade psykologer.
Basgruppslistor innehåller ibland personer som inte går i klassen, detta medför att
basgrupper ibland blir för små och sedan måste splittras. Förslag på att ha upprop i
basgruppen inför varje termin.
Kommunikationen mellan kursansvarig och föreläsare skulle kunna förbättras för att
undvika upprepningar av föreläsningar. Exempelvis skulle detta kunna skötas genom
en gemensam databas för anställda där föreläsningar läggs upp I syfte att se vad
terminen redan har haft för föreläsningar.

Sekreterare Maria

