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Närvarande  
Fredrik Karlsson Ordförande 
Maud Normark Programsekreterare 
Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 
Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Annika Vikström Umeå kommun 
Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 
Katarina Olofsson Adjungerad universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap 
Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 
  
Frånvarande  
Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 
  
Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 
föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 
av ett ärende under punkt 7. 

2 Utseende av 
justeringsperson 

Programrådet utsåg Annika Vikström att jämte ordförande justera 
protokollet. 

3 Föregående protokoll Protokollet från december 2021 fastställs vid nästa möte. 
 

4 Uppföljning/redovisning 
från föregående 
sammanträden 
 

Riktlinjer för kursansvariga 
Veronica Lindberg föredrog och presenterade de uppdaterade 
riktlinjerna för kursansvariga. 

5 Meddelanden Handläggningsordning för kursutvärderingar på logopedprogrammet 
Veronica Lindberg föredrog och presenterade uppdaterad 
handläggningsordning för kurs- och programutvärderingar. 
Kursansvarig skickar kursutvärdering till studieadministratör på 
logopedprogrammet. 
 
Samordning av prov/omprov i slutet av höstterminen 
Veronica Lindberg föredrog och ser gärna att kursansvariga har en 
dialog med studierektor innan datum för prov/omprov fastställs. 
 
Förlängning av beslut gällande avsteg från kursplaner mm VT 22 
Ordförande föredrog. 
 

6 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 
 

7 Studentärenden 
 

Studieavbrott 
Veronica Lindberg föredrog och programrådet beslutade att konstatera 
studieavbrott för en student i kurs 16 och en student i kurs 17. 
Studieavbrott registreras i Ladok. 
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Beviljade undantag från behörighetskrav 
Veronica Lindberg föredrog och informerade att sex studenter i kurs 16 
har beviljats undantag från behörighetskrav till termin 4. 
 
Ansökan om anpassad studietakt 
Veronica Lindberg föredrog. Programrådet avslog ansökan om 
anpassad studietakt. 
 

8 Kursplaner 
 

Examensarbete i logopedi, kurskod: 3LO074 
Ordförande föredrog och programrådet beslutade att med föredragna 
ändringar revidera kursplanen.  
 

- Dnr: FS 3.1.4-194-22 / Bilaga p 8 
 

9 Utbildningsplan  
ny HT23 
 

Inget nytt. 
 

10 Vårterminens 
undervisning utifrån 
rektorsbeslut 

Ordförande föredrog. 
 
 
 

11 Uppdrag från fakultet Svar på missiv – Policy för internationalisering 
Ordförande föredrog.  
 

12 Uppdrag från 
universitetet 

Inga ärenden förelåg. 
 
 

13 Rapport från UN Ordförande föredrog och rapporterade om diskussioner kring kvalitén 
och undervisning, kursutvärderingar samt undervisning på engelska. 
 

14 Rapport från VårdSam Veronica Lindberg rapporterade om diskussioner kring PRAXIA och 
enklare handledarutbildning  
 

15 Rapport från RIU Ordförande informerade att det finns medel att söka för 
internationalisering. 
 

16 Övriga frågor Inga ärenden förelåg 
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