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Från Terminerna
Termin 2
Termin 2 har tre punkter att ta upp.
- Klassen anser att det har varit en oklar information kring hur kompletterande av frånvaro vid
obligatoriska studiebesök ska ske i kursen Professionsorientering.
- Under kursen Professionsorientering upplever klassen att det har varit stort kliniskt fokus på
studiebesöken. Klassen eftersöker fler studiebesök inriktade på exempelvis
organisationspsykologi. De upplever också att de mötte ointresse från kursansvarig när de
föreslog att de själva skulle ordna föreläsare inom kursens ramar.
- Klassen förespråkar gemensamma riktlinjer kring användandet av läroplattformar,
företrädesvis via It’s learning, istället för det nuvarande systemet där kursansvariga själva
administrerar sina kurser.
Termin 4
Termin 4 har en punkter att ta upp.
- Klassen undrar varför terminen är tidigarelagd igen?
Termin 6
Termin 6 har inget att ta upp.
Termin 8
Termin 8 är ej närvarande.
Från möte med programråd
− Mer information om examensarbete kommer till hösten för kommande T9.
− Tf programansvarig Anett Sundqvist fortsätter under hösten att finnas kvar och arbete
tillsammans med Gunvor Larsson Abbad, som kommer att ha det övergripande ansvaret.
− Utvärderingen av psykologprogrammet av HSV (Högskoleverket) har påbörjats. HSV kommer
under året göra en kvalitetsgranskning av alla psykologprogram i Sverige. Det sker genom:

• En rapport där psykologprogrammen försöker visa på hur de säkerställer att studenterna
uppfyller kursmål genom exempelvis tentamen.
•Slumpvis utvalda examensarbeten från psykologprogrammen läses för att säkerställa att
färdigexaminerade psykologer från programmet uppfyller examensmål.
•Intervjuer med alumnistudenter från programmen.
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Programmen bedöms utifrån en tregradig skala och för psykologprogrammet på LiU finns en
stark strävan att nå högsta omdöme.
Programansvariga rekommenderar studenterna att några gånger under utbildningen läsa igenom
de examensmål som finns fastslagna. Det gör du här:
http://www.liu.se/utbildning/program/psykolog/student/viktiga-dokument?l=sv
PBL-dagen utvärderas under hösten. Förslagen som framkom under dagen kommer då att följas
upp.
En obligatorisk handledardag kommer att införas under hösten, som kommer att fokusera på
progressionen i basgruppsarbetet över terminerna.
En nyhet under hösten är forskningsdagen. I oktober eller november kommer en dag på
institutionen ägnas åt att så många som möjligt av IBLs forskare presenterar sitt arbete. Även
studenter kommer att vara inbjudna att lyssna.
Just nu pågår en utredning kring mentorskap. Idén är att färdiga psykologer ska följa studenter
genom utbildningen, som mentorer. Förhoppningsvis kan förslaget träda i kraft de som påbörjar
programmet år 2012.

Övrigt
- En miljöansvarig ska väljas i utskottet. Mikaela Nilsson (T2) utses till miljöansvarig tillsvidare.
- Under hösten kommer KajsaBergwall (T4) och Tomas Nygren (T2) vara sammankallande för
Utbildningsbevakningen.
En sammanfattning över UBs arbete under terminen:
• Vi har slagit ett slag för utvärdering av tentorna (återkopplingsmallen).
• Lyft anonyma hemtentor så att Stuff kommer att driva frågan framöver.
• Sett till att basgruppsarbete synliggörs tydligare i kurserna genom att föreslå bg-poäng, som
nu har införts.
• Bidragit till att ett moment har flyttats under första året.
• Inlett och vidhållit ett samarbete med tf programansvarig Anett Sundqvist.
Trevlig sommar,
UB

