UB‐mote 2014‐03‐05
Narvarande: Tomas Nygren T8, Malin Mickelsson T6, Lisa Sävås T6, Anton
Kaall T6, Karin Stroamberg T4, Amira Hentati T4, David Stolt T2 och Maja
Naasman T2.
Dagordning:


Genomgaang av dagordningen



Genomgång av föregående protokoll



Information fraan terminerna



Information fraan programraadet



Information från programansvariga



Information från StuFF



Projektet



OOvrigt (utvaarderingsmallen)



Tid foar naasta moate

Genomgång av föregående protokoll:
Idéer till projektet presenteras nedan. Inget annat behöver följas upp.

Information fran terminerna:
Termin 2
Har haft klassraad. Kognitionspsykologiska tillaampningar 1. Maanga fraagor har
väckts angående hur kursansvarig har förhållit sig till att information om
tentamen och dess utformning gavs ut tidigt under kursen. Klassen ifrågasätter
huruvida det är positivt eller negativt att presentera tentamen i början av kursen,
då detta har lett till att mycket fokus har legat vid tentamen under föreläsningar
snarare än hela kursens innehåll. Klassen är nöjd med information på Lisam.
Termin 4
Har inte haft klassraad daa termin 4 aar mitt i kursen Utvecklingspsykologiska
avvikelser - normalitet. OOverlag noajda.
Termin 6
Har inte haft klassråd då termin 6 är mitt i kurserna Organisation och
förändringsarbete samt klientarbetet. Frågor har dock väckts internt i klassen
gällande att den tid som behöver läggas på de olika kurserna känns snedfördelad
i förhållande till hur många högskolepoäng som kurserna faktiskt motsvarar.
Klassen sammanställer för tillfället ett dokument gällande återkoppling till
kursen Gruppsykologi.
Termin 8
Har haft klassråd. Kris och trauma. Klassen tycker att kursansvarig har haft
bristfällig mailrespons. Basgrupperna upplevs som stora. Fler praktiska moment
gällande krisstöd i akut fas önskas. Otydliga instruktioner gällande
basgruppsutvärderingen. Bra med gruppredovisningen. Klassen upplever det
positivt att kursansvarig har tagit till sig tidigare års kritik och fördelat
föreläsningar på olika föreläsare. Snällt av kursansvarig att hålla föreläsning om
symboldrama.

Information fran programradet:
Glappen mellan metodkurserna ses som stort. Därför har programmet valt att
satsa på att förbättra detta med hjälp av kvalitetspengarna. Även
testningsmoment ska satsas på att utvecklas och förbättras.

Information från programansvariga:
Anonyma tentor är en rekommendation och inget annat. Viktigt att prata med
kursansvarig om klassen vill påverka. Viktigt att varje individ tänker på vad de
framför i utvärderingsmallen KURT.

Information från StuFF:
Ingen information från StuFF.

Projektet:
Enkät gällande studenternas tankar om testoteket och de resurser som finns,
samt förbättringsförslag.

Ovrigt:
Utvärderingsmallen: Inget krav att använda, men förhoppningen är att
kursansvarig väljer att använda denna mall för att upprätthålla ett enhetligt
utvärderingssystem. Studenterna kan gärna uppmana kursansvarig att använda
mallen. UB-representanterna för varje termin sammanställer sedan mallarna och
har ett fysiskt möte med kursansvarig för att framföra klassens åsikter och
tankar om kursen. Hur göra i äldre terminer som inte har UB-representanter?

Tid for nasta mote:
Torsdag 24 april kl 16:15-18:00. Sekreterare: Amira Hentati, T4.

