UB-möte 2014-04-25
Närvarande: Malin Mickelsson T6, Lisa Sävås T6, Anton Käll T6, Amira Hentati T4, David Stolt T2,
Eva Saldin T4 och Maja Näsman T2
Dagordning:
● Genomgång av föregående protokoll
● Information från terminerna
● Information från programråd
● Information från programansvarige
● Information från StuFF
● Projektet
● Övriga frågor
● Tid för nästa möte
Information fran terminerna:
Termin 2
Har inte avslutat kursen Lärande, Tänkande och Språk ännu. De nya utvärderingsmallarna kommer
att användas vilket uppfattas som positivt. Frågetecken lyftes gällande om anledningen till frånvaro
skulle vara relevant för om komplettering kan ges.
Termin 4
Terminsrepresentanterna har haft möte med kursansvarige för kursen Utvecklingspsykologiska
Avvikelser - Normalitet. Önskemål fanns om att ett större fokus skulle läggas på normalitet, den
delen av kursen upplevdes inte få lika stort utrymme som avvikelsedelen. Att tentan och
SDQ-uppgiften hade samma deadline var en stressfaktor. Mailkontakten med kursansvarige
fungerade inte speciellt bra, önskemål finns om att enbart en av de inblandade sköter mailkontakten.
Det var bra att tentafrågorna sammanställdes i ett dokument. Överlag var föreläsningarna under
kursen av hög kvalité. Kursansvariga lämnade ett förslag om att ämnena som behandlas på tentan
skulle skilja sig åt mer och att antalet tentor om samma avvikelse därför skulle begränsas.
Representanterna motsatte sig detta och lade fram förslaget att det istället ska hållas föreläsningar
om fler olika ämnen för att öka variationen. Omtentan i neuropsykologiska grunder kom inte ut i tid.
Kursansvarige återgav dessutom inte betyg enligt de rutiner som finns. Detta ska föras vidare till
programansvarige.
Termin 6
Återkopplingen på tentarättningen i kursen gruppsykologi rann ut i sanden p.g.a. bristande respons
från klassen. I kursen Organisations- och utvecklingsarbete efterfrågas mer konkret fokus på vad
psykologer gör inom området. Föreläsarna upplevdes som väldigt duktiga.
Termin 8
Medverkade inte vid mötestillfället.

Information från programansvariga:
Inget möte med programansvariga sedan senast.
Information från StuFF:
Sammankallande redogjorde för det som hade tagits upp vid StuFF:s möten.
Projektet:
Enkäten har nu besvarats och ska sammanställas av UB-representanterna.
Övrigt:
Tid for nästa möte:
Preliminärt den 26:e maj, 13:15
Sekreterare:
Anton Käll

