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Neil Ormerod Administratör
§1

Mia Ramklint utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§2

Kallelsen godkändes och dagordningen fastställdes enligt förslag med tillägg av en
övrig fråga (se §11). Några anmälningar om jäv gjordes inte.

§3

Föregående protokoll (14-02-12) lades till handlingar

§4

Tiderna för höstens möten fastställdes till 25 sept, kl 15 och 20 november, kl 15.

§5

Meddelanden En revidering av universitetets riktlinjer angående fusk har ägt rum;
institutionens kopiering av föreläsningskompendier för studenterna upphör på
läkarprogrammet fr o m hösten förutsatt att kompendierna görs tillgängligt på
studentportalen minst 48 timmar innan undervisningstilfället; en professur i fysioterapi
har utlysts.

§6

Pågående arbete med budget 2015, en principskiss (från FH) diskuterades (se bilaga).

§7

FH lämnade en rapport från arbetsgruppen för lärarinsatser (strategigruppen). En
avrapportering till prefekt och chefsadministratör ämnas göras inom kort.

§8

Kursadministrationens organisation diskuterades.

§9

Lärardagen 2014 med fokus på examination - gruppen för lärardagen lämnade en
rapport och den fortsatta planeringen diskuterades.

§10

Ersättning för projektarbeten, exemplivis i läkarprogrammet. Frågan om ersättningar
för handledning av projektarbeten inom vissa utbildningar har väckts. Läkarprogrammets
programkommitté har gjort klart att institutionerna äger beslut över vidare fördelning av
dessa ersättningar. Efter diskussion blev kommitténs rekommendation till
institutionsstyrelsen i sitt fortsatt arbete med frågan att handledarna ska själv få disponera
över dessa medel.

§11

Det pågående omläggningen av läkarprogrammets kliniska terminerna diskuterades. En
period av dubbelundervisning under våren 2015 måste beaktas i planering av
kursadministrativa och lärarresurser. En ny skursplan för barn och ungdomspsykiatri måste
tas fram och kommittén anser att det är viktigt att studierektorn (Mia Ramklint) är drivande i
processen.
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