Stimulus Utbildningsbevakning
Protokoll från möte 2011-01-24
Närvarande
Tomas Nygren (termin 2)
Mikaela Nilsson (termin 2)
Therese Björck (termin 4)
Johan Hansson-Malmlöf (termin 4)
Kajsa Bergwall (termin 4)
Daniel Goine (termin 6)
Ida Viklund (termin 6)
Elin Olsson (termin 6)
Maria Norling (termin 8)
Dagordning
1. Val av sekreterare (Tomas)
2. Från terminerna
3. Från mötet med programrådet
4. Från mötet med programansvarig
5. Övrigt
Från Terminerna
Termin 2
T2 hade ej något att framföra, har haft ett kursråd med Felix Koch där synpunkter på just
avslutad kurs har framförts.
Termin 4
T4 framförde att de tycker att det är synd att föreläsare ej använder hela den schemalagda
tiden. Man hade även haft en diskussion kring poäng specifikt för basgruppsarbete och
klassen var nöjd med att sådana skulle tilldelas. Man var missnöjda med att ha en 5-veckors
kurs över juluppehållet och skulle hellre se en 10-veckors kurs då eftersom en mindre andel
av kursen skulle försvinna. Man ser även hellre en tillämpnings- än en grundkurs över
juluppehållet. Liknande synpunkter framfördes även från de andra terminerna. Synpunkter
framfördes även vid klassråd om att ev. lägga neuropsykologiska grundkursen tidigare i
utbildningen men diskussionen ledde ej fram till något konkret förslag. Man har även haft en
diskussion med kursansvarig angående anonyma hemtentor, något kursansvarig (Mikael
Heiman?) är negativt inställd till, och hur detta ev. kan lösas ändå m.h.a. en klass-hotmail där
tentor tilldelas koder och sedan skickas vidare till examinator. Man har också haft en
diskussion kring hur poängräkning ska ske, ex. fördelning av poäng mellan tenta och övrigt
arbete, man upplever att det i nuläget är snedfördelat och att om man ex. ej blir godkänd på en
tenta inte får tillgodoräkna sig några poäng trots att man genomfört övriga moment på kursen.

Termin 6
T6 har ej haft något klassråd men meddelade att de har halvtidssittning den 5e februari.
Termin 8
Diskussion har förekommit angående vikten av att hålla sig till sina dagar i mottagningen.
Från programrådet
Fortsättningsvis valfritt med 50h eller 25h egenterapi, 400kr (450?) resp 600kr ersättning.
Den nya utbildningsplanen har kommit och programmets studenter har blivit informerade via
mail. Vid 10-veckors kurs tillåts man missa två basgruppstillfällen och vid 5-veckors kurs ett
basgruppstillfälle. Basgrupper tilldelas nu poäng, två poäng vid 10-veckors kurs och en poäng
vid 5-veckors kurs.
Möte med Programansvarig
Anett meddelade att hon i framtiden kommer att ha möten med kursansvariga från resp. block
för att förbättra kommunikation dem emellan och förbättra progressionen mellan olika kurser.
Information om examensarbete diskuterades då denna har kommit för sent och Anett sade att
förbättring är på gång och att info ska komma tidigare på termin 9.
Övriga frågor
Utbildningsbevakningen ska hålla i onsdagsfikat v. 6. Varje termin bakar något och tar med.
HSV ska granska psykologprogrammet men fortfarande oklart när så ska ske, ev. till hösten.
Ett system för anonyma hemtentor ska testas men i nuläget vet man ej när. Daniel och Johan
tackar för sig.

