Protokoll från Stimulus Utbildningsbevaknings möte 2011-09-13
Närvarande:
Lisa Sävås, Termin 1
Örn Kolbeinsson, Termin 1
Mikaela Nilsson, Termin 3
Tomas Nygren, Termin 3
Katri Frankenstein, Termin 5
Elin Olsson, Termin 7
Sekreterare: Mikaela Nilsson
Dagordning:
Från Terminerna
Från Programrådet
Till Programansvariga
Från terminerna
Termin 1
- Termin 1 vill ha Poiwer points upplagda på kurswebben innan föreläsningarna. Tips från de
andra terminerna är att i början på kursen be kursansvarig be föreläsare lägga upp sina power
points.
- Termin 1 tycker att det är bra med blandade vinjetter då det blir lättare att få tag på litteratur
till basgruppen om alla inte har samma vinjett samtidigt.
- T1 anser att det finns föreläsare som inte pratar om det ämne de ska prata om.
- T1 tycker att det bör finnas en mer genomgående instruktion inför tentaskrivningarna då
många av studenterna inte skrivit tenta tidigare och är osäkra på vad som krävs och vad det
innebär. En föreläsning som förklarar tentor mer generellt efterlyses.
Termin 3
- Termin 3 tycker att Linköpings universitet borde satsa mer på att utbilda föreläsare från
universitetet i pedagogik och i att sätta ihop en bra Power point. Detta för att termin 3 anser
att många av universitetets föreläsare är väldigt opedagogiska.
- T3 anser att det är viktigt att det skapas progressions-sidor för kurserna för att kursansvarig
och föreläsare ska veta vad studenterna redan läst och på så sätt undvika överlapp.
- Vissa föreläsare som återkommer har samma innehåll i sina föreläsningar gång på gång.
Termin 5
- Termin 5 undrar varför terminen började så tidigt i år. Många andra universitet började 1:a
september.
- T5 undrar vad som hänt med schemaläggningen och varför schemat för sista halvan av
terminen inte kommer förrän 10:e oktober. De undrar vilka regler som finns kring
schemaläggning och när man senast bör få veta hur schemat ser ut.
- T5 har funderingar kring utlandsstudier och varför det är så otroligt komplicerat att läsa en
termin vid ett annat universitet.
Termin 7
- Termin 7 tycker att de har fått knapphändig information på handledningskursen de läser nu.
Ibland finns inte grupper nog för att alla på terminen ska få handleda. Detta tycks konstigt då
studenter fårn termin 5 får erbjudanden om att handleda grupper. Upplägget på kursen där en

hel basgrupp ska leda en annan grupp blir enligt termin 5 konstigt då det blir svårt att
genomföra handledningen på ett meningsfyllt sätt. Antingen får alla handleda vid ett eller två
tillfällen, eller så får ett fåtal i basgruppen handleda, vilket innebär att andra helt går miste om
det momentet.
Från programrådet
- UB kommer ha kontakt med Anett.
- Högskoleverket (HSV) kommer antagligen att göra ett besök på plats 3-4/10 då de ska titta
på psykolgi som fristående kurs samt psykolgprogrammet. HSV kommer att träffa lärare,
studenter, studierektorer m.m. De kommer att genomföra gruppintervjuver med studenter fårn
de äldre terminerna. Stimulus ska hjälpa att välja 8 studenter till detta ändamål.
- Rörande PBL. Chato Rasoal ersätter Eva Hammar Chiriac i PBL-gruppen. Alla
basgruppshandledare på psykologprogrammet ska under våren få en PBL-utbildning för att
skapa en samsyn hos handledarna.
- Det har kommit krav på programmet att i fortsättningen bli mer internationellt. I framtiden
ska det bli lättare att göra utbytesterminer och studenter ska även kunna komma hit och
studera på programmet. Eventuella partneruniversitet inför framtiden är New York, Seattle,
Sheffield och Bergen. Ambitionen är att förenkla processen att studera vissa terminer på andra
orter.
- Marie-Louise från Hum-sam biblioteket informerar att de byter hylluppsättningssystem och
att det därför kommer bli lite kaos fram över. Tills vidare kommer referenslitteratur att finnas
bakom disk. Hon lyfter även frågan om hur det ska bli med referenslitteratur fram över.
- Anna Malmqvist tittar på lika vilkor inom psykologprogrammet. Detta innebär att hon
kommer titta på mångfald inom kurserna. Mer info om detta vid nästa möte 23/11.
Till programansvariga
- På tal om utlandsstudier så undrar UB hur det kommer sig att psykolgprogrammet i
Linköping inte har några valbara kurser.
- Finns möjlighet till fler, mindre, praktiska moment?

