Protokoll Ledningsgruppsmöte för PAO-programmet
Torsdag 26 Januari 2017 kl. 13.00-14:30 Sociologiska institutionen,
B900.
Närvarande: Lotta (Sociologen), Anna (Pedagogen), Erik (Psykologen), Patrik &
Erica (Studentrådet)
1.

Fastställande av dagordning.

2.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännes

3.

Rapporter och meddelanden.
a) Från studenterna
T1:
Respons
från
kurserna
Grundläggande
Personlighetspsykologi gicks igenom.

Metod,

Kognition

och

T2: Respons från för kursen Organisation och Arbete och organisationspedagogik
gicks igenom.
T3: Respons från kursen Personalarbete gicks igenom.
T4: Kommentar på Johannes Wickströms punkt från föregående möte gällande
Rättskunskap
T5 Pedagogik: Respons från kurserna Pedagogiskt ledarskap, Vuxenpedagogik och
livslångt lärande gicks igenom.
T5 Sociologi: Ingen respons från Sociologin
T5 Psykologi: Respons från kurserna Vetenskaplig metod och statistik, Metod,
Statistik, Genuspsykologi, Kognition, Gruppsykologi och intervjumetodik, Motivation
och emotion, Rättspsykologi, Organisationspsykologi gicks igenom.
T6 Pedagogik: Respons från Pedagogikens forskningsfält.
T6 Psykologi: Respons från Metod och statistik,
T6 Sociologi: Ingen respons från Sociologin
Master T1 & T2: Kurserna Personalarbete, Arbetslivets juridik, Sociologiska
perspektiv på organisation & arbetsmarknad gicks igenom
Master T3 & T4: Kursen Statistik gicks igenom
b) från institutionerna
Pedagogen:
 Anna informerar om att fler PAO-are väljer pedagogik som inriktning, vilket är
glädjande men ger färre platser för fristående studenter.





Anna informerar om vilka svårigheter som kan uppstå när det gäller
tillgodoräkning av utbytesstudier
Anna tar upp frågan om betygen för Personalarbete (15hp), som registreras
först en bit in på vårterminen, vilket kan skapa CSN-problem för studenterna.
Erica har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla Pedagogiskt ledarskap
tillsammans med Susanne Andersson

Psykologen:
● Ser över bemanning för PAOs handledningsproblematik
● Erik tar kontakt med studenter till Utbytesprogramsarbetsgrupp igen
Sociologen:


Lotta informerar om att lärare saknas i kursen Organisationssociologi (T5) 9 hp på
grund av sjukdom.

c) från samordnare
● Lotta informerar om satsning på CG-HRM seminarium 26/4. Lokal och
målgrupp diskuteras vidare
● Integreringsvecka i början och slutet på terminerna är ej aktuellt
● Lotta informerar om att extraarbetsproblematiken har diskuterats på Sveriges
HR förening.
● Praktikterminen diskuterades
5. Val av inriktning T5-6.





Utbildningsrådet ansvarar för att bjuda in T6 or till informationsmötet för T4:or
den 21 Mars i F11
Någon typ av exit-ceremoni. Förslag att samordnare blir inbjudna till
examenssittningen. Patrik undersöker SthlmUPs styrelses inställning.
Vi väljer att ha exit-ceremoni som en gemensam utvecklingspunkt under
terminen
T6 bör även få möjlighet att informera om sina uppsatsämnen vid
informationstillfället. Diskuteras vidare.

6. Kursutveckling:


Erik informerar om utvecklingsarbete i T1s kurspaket om att få en röd tråd
genom hela terminen. Psykologen börjar för att sedan integrera Sociologen

7. Övriga frågor.
● Tröskelregler - BVGK → T5 (sociologi t6) - bordläggs
● Studieuppehåll - T5: för arbete - ej problem för pedagogen - bordläggs

● Patrik informerar om eventuellt sammarbete med &frankly – Pulsade
medarbetarenkätsundersökning i appform. Vidare information på nästa möte.
● Kultur om nätmobbing och kultur mellan lärare och elever. Samlat
ansvar.

