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Närvarande  

Karin Brunnegård Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Leila Kantola Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

 

Frånvarande  

Kalyani Vishwanatha 

Alexandra Rönnlund-Ruths 

Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Region Västerbotten 

Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 

Felicia Gregory 

 

Studeranderepresentant, ordinarie 

Ärende Beslut/Åtgärd 

89 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

90 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Sofia Thorén att jämte ordförande fastställa 

protokollet. 

91 Föregående protokoll Protokollet från juni 2021 fastställdes. 

92 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

Överklagan av avstängning avslogs 

Ordförande föredrog och informerade att studentens överklagan 

avslogs av Förvaltningsrätten. Studenten är avstängd 210830 - 211010. 

 

Distansprogram 

Ordförande informerade att fakulteten är positiv till ett 

distansprogram och ett underlag/grov skiss kommer att lämnas in till 

UN/AU under september månad. 

 

Hantering av kursutvärderingar 

Ordförande föredrog och informerade om att vi kommer att ta upp 

handläggningsordning av kursvärderingar på nästa sammanträde. 

 

93 Meddelanden Höstens antagning 

Ordförande informerade att vi har 30 antagna inför terminsstarten. 

Totalt har 236 sökt programmet och vi håller fortsatt öppet för sen 

anmälan. 

 

Läget i studentgrupperna inför terminsstarten 

Veronica Lindberg informerade att vi har fler studenter med 

studieavbrott och att flertalet studenter har beviljats dispens från 

behörighetskraven till kommande termin. Antalet studenter på 

programmet: T1: 30 (antagna) / T3: 19 / T5: 16 / T7: 21. 
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94 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 

 

95 Studentärenden 

 

Anmälan om studieavbrott 

Veronica Lindberg föredrog och informerade att fem anmälningar om 

studieavbrott inkommit (kurs 14: 1, kurs 15: 1 och i kurs 16: 3). 

Studieavbrott registreras i Ladok. 

 

96 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg. 

97 Utbildningsplan  

ny HT23: tidsplan 

 

Ordförande föredrog och presenterade en ny tidsplan. Avvaktar beslut 

om distansprogram. 

98 Höstens undervisning 

utifrån rektorsbeslut 

Ordförande föredrog och informerade att det är viktigt att schemat 

publiceras till studentwebben så att studenterna får kännedom om 

distans/campusundervisning. Viktigt att studenterna vaccinerar sig. 

Institutionen för språkstudier har inte tagit något beslut. Institutionen 

för psykologi har beslutat om distansundervisning.  

 

99 Uppdrag från fakultet Internationalisering av programmen 

Ordförande informerade om uppdragen. 

 

Riktlinjer för etisk granskning av studentarbeten vid Medfak 

Ordförande informerade att ansvarig för examensarbetet kommer att 

kontaktas. 

 

100 Uppdrag från 

universitetet 

 

Inga ärenden förelåg. 

 

101 Övriga frågor Inga ärenden förelåg. 
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