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Närvarande  

Karin Brunnegård Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Alexandra Rönnlund-Ruths 

Felicia Gregory 

Liv Ronestjärna 

Region Västerbotten 

Studeranderepresentant, ordinarie 

Studeranderepresentant, suppleant 

  

Frånvarande  

Leila Kantola 

Sofia Thorén 

Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 

Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

59 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 

av ärenden under punkt 62 och  punkt 73. 

60 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Alexandra Rönnlund-Ruths att jämte ordförande 

fastställa protokollet. 

61 Föregående protokoll Protokollet från april 2021 fastställdes. 

62 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

 

 

 

Höstterminen 2021 

Görel Sandström informerade att kurserna som ges av institutionen för 

språkstudier på termin 1 kommer att ges på Campus. Undervisningen 

ställs om till distansundervisning vid rektorsbeslut. 

 

Studiestöd inför uppsamlingsprov Institutionen för språkstudier 

Ordförande informerade att Institutionen för språkstudier kommer att 

ge extra träffar i kurserna ”Talkommunikation 1” och ”Lingvistik för 

logopedi” i juni, efter terminstid. Berörda studenter är informerade. 

 

Ansökningsstatistik HT 21 

Maud Normark informerade att vi nu har 179 som sökt programmet 

varav 32 sökt som prio 1. Veronica Lindberg informerade att hon 

bedömt en sökande till senare del av program som behörig med villkor 

till termin 3. 

 

 

63 Meddelanden Uppföljning av PRLPs budget 

Ordförande presenterade budgeten 2021. 
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Ny utformning av behörighet i utbildningsplanen HT 22 

Ordförande föredrog och informerade om den nya formuleringen av 

behörighetskraven: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, 

Samhällskunskap 1 b/1a1+1a2. Ändringen ses som en redaktionell 

ändring i utbildningsplanen. Den tidigare formuleringen ”Normal 

hörsel rekommenderas” kommer att framgå i utbildningskatalogen om 

programmet på umu.se. / Dnr: FS 3.1.3-1434-21 

 

64 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 

 

65 Studentärenden 

 

Tentamen på annan ort 

Ordförande föredrog och informerade att logopedprogrammet följer 

universitetets regelverk och Medicinska fakultetens riktlinjer. Prov 

utanför Sverige kan medges om det finns särskilda skäl, pandemin är 

ett särskilt skäl för studenter som befinner sig i Finland. Medicinska 

skäl som kan intygas kan också vara ett särskilt skäl. Ansökan om att 

skriva prov på annan ort ska lämnas in en månad innan 

tentamenstillfället. Ansökningar som inkommit angående kurs på 

termin 2 undantas från en månads regeln. Programrådet hade inga 

synpunkter. 

 

66 Kursplaner 

 

Görel Sandström föredrog ärendena: 

Teckenkommunikation, revidering 

Programrådet hade inga synpunkter och tillstyrkte revideringen av 

kursplanen som beslutas av Humanistiska fakulteten. 

 

Talkommunikation II, ny kursplan 

Kursen ”Talkommunikation II: talets akustik och perception” kommer 

att få en ny kursbenämning och ändras till ”Talkommunikation II”. 

Programrådet hade inga synpunkter och tillstyrkte att ny kursplan med 

ny kurskod beslutas av Humanistiska fakulteten. 

 

67 Utbildningsplan  

ny HT23 

 

Distansprogram 

Ordförande föredrog och informerade att frågan har väckts om vi 

borde gå över till distansutbildning samtidigt som vi gör om 

utbildningsplanen. Diskussioner/synpunkter framfördes. 

 

68 Uppdrag från fakultet Inga ärenden förelåg. 

 

69 Uppdrag från 

universitetet 

 

Inga ärende förelåg. 

  

70 Rapport från UN Ordförande rapporterade om att studenterna har dålig kännedom om 

Studenthälsan och om krav på undervisning om hållbar utveckling, 

UPL ger kurser för lärare.  

 

71 

 

Rapport från Vårdsam Inget att rapportera. 
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72 Rapport från RIU 

 

Inget att rapportera. 

 

73 Övriga frågor Uppsamlingsprov 

Veronica Lindberg informerade att datumen för uppsamlingsproven i 

augusti vecka 33-34 är fastställda. Berörda kursansvariga informeras. 

 

Programrådet 10 juni kl. 15.15 

Ordförande informerade att vi lämnar besked senast en vecka innan 

mötet om det blir inställt. 
 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Brunnegård 

 

 

Maud Normark 

 
 
 
 
 
Alexandra Rönnlund-Ruths 

 

 


