UB‐möte 2013‐09‐05
Närvarande: Lovisa Larsson T7, Karin Strömberg T3, Amira Hentati T3, Anton Käll T5,
Malin Skoglund T5, David Stolt T1 och Maja Näsman T1.

Dagordning:
•
•
•
•
•
•
•

Genomgång av dagordningen
Information från terminerna
Information från programrådet/programansvariga/StuFF
Projektet
Utvärderingsmall
Övrigt
Tid för nästa möte

Information från terminerna:
Termin 1
Har haft klassråd. Kritik mot attityden hos en doktorand på statistikkursen då den
upplevts som lite negativ. Även kritik av kommunikationen mellan ansvariga på kursen.
Detta kommer att tas upp med programansvarig. Mycket positivt ang. kursansvarig även
fast det fanns brister i att hålla tider på föreläsningarna. Hade velat ha mer tydlig
information om kursinnehåll i början av kursen.
Termin 3
Har haft klassråd. SIR‐kursen upplevdes överlag som positiv men det var en del kritik av
stuktur, uppföljning och återkoppling av WISC‐momentet.
Termin 5
Har inte haft klassråd. Funderingar kring att tentan på gruppsykologikursen kanske inte
kommer vara anonym, vilket är något som klassen vill ha. Kritik mot att kursansvarig
inte har använt LISAM eller att det inte finns inlagt tid för kursråd.
Termin 7
Har inte haft klassråd. UB‐representant har gett återkoppling om klassens utvärdering
till kursansvarig för kursen gruppsykologiska tillämpningar. Nuvarande sociologikursen
uppskattas.

Information från programrådet/programansvariga/StuFF:
Inget från programrådet.
Sammankallande har haft möte med programansvarig som innefattade samtal om
kursen kognitionstillämpningar 2. Även samtal om den kommande nya programplanen.
Inget relevant att ta upp från StuFF.

Projektet:

Rapporten ändras inte. Förslaget om kursen kognitionstillämpningar 2 ändras inte.
Beslut om att nu skicka in rapporten till StuFF och förslaget till kursansvarig.

Utvärderingsmall:

Utformade en mall för vilka punkter som ska finnas med vid utvärdering av kurser samt
hur det praktiskt ska gå till.

Övrigt:
Inget.

Tid för nästa möte:
Bokas i januari eftersom det inte finns något schema för nästa termin upplagt.
Sekreterare: Lovisa Larsson, T7

