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Närvarande  

Karin Brunnegård Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Leila Kantola Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Övriga närvarande  

Görel Sandström, pkt 51 Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 

  

Frånvarande  

Alexandra Rönnlund-Ruths Region Västerbotten 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

44 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 

av ärenden under punkt 54 och 58. Punkt 51 flyttas upp och tas direkt 

efter utseende av justeringsperson. 

45 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Veronica Lindberg att jämte ordförande fastställa 

protokollet. 

46 Föregående protokoll Protokollet från mars 2021 fastställdes. 

47 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

 

 

 

Situationen inför termin 3 

Ordförande föredrog och studentrepresentant framförde förslag till 

framåtsyftande åtgärder. 

 

VFU 3 utanför terminstid 

Jenny Holmberg föredrog och informerade att fem studenter kommer 

att genomföra praktiken utanför terminstid. Arbete pågår med att få 

till en bra lösning i så nära anslutning till ordinarie terminstider som 

möjligt. 

 

48 Meddelanden Antagningsstatistik HT 21 

Maud Normark informerade att det var 160 som sökt till programmet 

varav 28 sökt som prio 1 när webbanmälan stängdes 15 april. Vi håller 

öppet för sen anmälan till programmet och till senare del av program. 

 

Antagningstal HT 21 

Ordförande föredrog och informerade att planeringstalet är som 

tidigare 25 och föreslår antagningstalet 33 för urval 1 och 2. 

Programrådet hade inga synpunkter och gav bifall till förslaget. 
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Höstens mötesdatum 

Programrådet fastställde mötesdatumen: 25 augusti och 22 september 

kl. 15.15. Datum för resten av terminen fastställs senare. 

 

49 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 

 

50 Studentärenden 

 

Inga ärenden förelåg. 

51 Kursplaner 

 

Görel Sandström föredrog ärendena: 

Experimentell lingvistik, revidering 

Programrådet hade inga synpunkter och tillstyrkte revideringen av 

kursplanen som beslutas av Humanistiska fakulteten. 

 

Talkommunikation III, revidering 

Programrådet hade inga synpunkter och tillstyrkte revideringen av 

kursplanen som beslutas av Humanistiska fakulteten. 

 

Talkommunikation I, avsteg från kursplan 

Programrådet hade inga synpunkter och tillstyrkte avstegen från 

kursplanen som beslutas av Humanistiska fakulteten.  

 

Jenny Holmberg föredrog ärendet: 

Röststörningar, avsteg från kursplan 

Programrådet hade inga synpunkter och beslutade att fastställa avstegen 

från kursplan. 

 

- Röststörningar, 9 hp (3LO062), kurstillfälle: 210225-210423 

Dnr: FS 3.1.4-942-21 / Bilaga p 51 

 

52 Utbildningsplan  

ny HT23 

 

Ordförande informerade om möte med studierektor vid Institutionen 

för språkstudier och att fortsatt arbete pågår med utbildningsplanen. 

53 Uppdrag från fakultet Internationalisering 

Ordförande föredrog och informerade om att programmet kommer att 

jobba vidare med att identifiera student aktiva inslag som kan generera 

samarbeten med utländskt universitet.  

 

Gemensamma IPL-moment  

Ordförande föredrog. Veronica Lindberg sitter med i arbetsgruppen 

som ska ta fram förslag på gemensamma IPL-moment. 

 

54 Uppdrag från 

universitetet 

 

Canvas 

Ordförande föredrog och det rapporterades att det har fungerat bra 

med Canvas. 

  

55 Rapport från UN Inget att rapportera. 
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56 

 

Rapport från Vårdsam Veronica Lindberg rapporterade att VFU-verktyget Praxia ska 

implementeras i logopedprogrammet och om schabloniserad VFU-

kostnad UmU-RVB.  

 

57 Rapport från RIU 

 

Inget att rapportera. 

58 Övriga frågor Programrådsordförande 

Ordförande informerade att mandatperioden som programråds-

ordförande går ut den 30 september. Föreslår att Fredrik Karlsson 

utses till ny programrådsordförande fr om 1 oktober. Programrådet 

hade inga synpunkter och gav bifall till förslaget. 

 

Höstterminen 2021  

Ordförande föredrog, avvaktar besked från rektor. Kalyani 

Vishwanatha informerade att Institutionen för psykologi har beslutat 

om digital undervisning den första halvan av terminen. Leila Kantola 

informerade att Institutionen för språkstudier avvaktar besked från 

rektor. 

 
 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Brunnegård 

 

 

Maud Normark 

 
 
 
 
 
Veronica Lindberg 

 

 


