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Här kommer Aktiv studentmedverkans första nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbrevet är att ge dig som student information om vad som har hänt och är på gång på Institutionen och på Institutionens olika utbildningar. Genom
att du på detta sätt enklare får en överblick över arbetet med studentmedverkan är vår förhoppning att du också
lättare skall se var och hur du kan ha inflytande och påverka din utbildning och din studiesituation.
This is the first newsletter from Active student participation. The aim of the letter is to give you as a student information about what have happened, and what is ongoing at the department. With better overview over the work
we hope to make it easier for you to know where and how you can influence your education. We will translate
the parts that affecting you international students, the rest of the letter will be written in Swedish.

Psykologprogrammen
• Studierektorsfika med studierektor Camilla Hakelind och biträdande prefekt Michael Gruber med klassrepresentanter på psykologprogrammen, har genomförts 27/9. Syftet med fikat är att skapa ett informellt
forum för möte med fler studenter som komplement till programråden. Här är alla frågor och funderingar
välkomna!
• Programråd för psykologprogrammen har genomförts 17/9. Studentrepresentanter närvarande var: Rachel
Mcdonald T6, Andreas Hansson T10
• Arbetet med det förslag på arbetsmiljö intervention på Psykologprogrammen som en arbetsgrupp bestående av 4 klassrepresentanter, studentarbetsmiljöombud, Camilla Hakelind och Jenny Nilsson från aktiv
studentmedverkan utarbetat fortsätter under hösten.
• På gång: VT 19 kommer studenter vid Psykologprogrammet med inriktning mot idrott blir erbjudna att ha
samtal med idrottsklienter inom ramen för kursen klientarbete på termin 9 och 10.
Protokoll från programrådet hittar du här:
http://www.psy.umu.se/student/psykologprogrammen/studentinflytande/psykologprogrammens-programradsprotokoll/

Mastersprogram in Cognitive Science
• Program fika with Programcoordinator Linus Andersson, director of studies Anna Sundström and study
guide Jenny Nilsson. All students within the program are welcome to these meetings and ask questions and
discuss for you important things. Date in the ”Kalendarium” below.
• Programcommitée meeting was held 18/9. Student representatives was: Erik Campano, Nasimeh Nageri
and Renske Wienen.
Protcol from the programcommitée is found here:
http://www.psy.umu.se/english/student/kvmaster/student-influence/protocols-program-committee/

Kandidatprogrammet för Kognitionsvetenskap
• Rekrytering av amanuenserna Angelica Rylander Wiksell Ellinor Wennerholm från termin 3 på Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap har genomförts. Amanuensernas främsta uppgift är att bedriva
pluggstugor enligt metoden Supplemental Instructions för studenter på termin 1.
• Programledningsfika med programsamordnare Linnea Karlsson Wirebring, Studierektor Anna Sundström,
och programvägledare Jenny Nilsson har genomförts 10/9. Till dessa möten är ni alla studenter på programmet välkomna för att få svar på och diskutera för er viktiga frågor och funderingar.
• Höstens första programråd för Kandidatprogrammet i Kognitionsvetenskap har genomförts 18/9. Studentrepresentanter närvarande var: Love Zackrisson, Mikaela Brodén & Fanny Järold.
Protokoll från programrådet hittar du här:
http://www.psy.umu.se/student/kvkandidat/studentinflytande/protokoll-programradet/

Övrig grundutbildning
• Den 7/9 Välkomnades alla nya studenter till institutionen via ett välkomstarrangemang. Detta är ett samarrangemang tillsammans med studentkåren, våra studentföreningar och anställda vid institutionen.
Welcome event 7/9 for New students. Arranged by students and employees at the department.
• I höst jobbar vi med Implementeringen av ett Pedagogiskt ansvarsdokument gällande gemensamt ansvar
för kvalitetsarbete och studentinflytande på Institutionen.
During the autumn we work with implementation of a pedagogical document regarding responsibility’s for
quality and student participation at the department.
• Grundutbildningsutskottet har haft möte 13/9. Inga studentrepresentanter närvarade.
Protokoll från grundutbildningsutskottet hittar du här:
http://www.psy.umu.se/student/fristaende-kurser/studentinflytande/grundutbildningsutskottets-protokoll/

Kalendarium
Vad

Var

När

Studierektorsfika för studentrepresentanter på Psykologprogrammen

Psykologis konferensrum

25/10 kl 15

Provföreläsning Johan Eriksson
Titel: Arbetsminnet och hjärnan

Psykologis konferensrum

9/10 kl 11-11.45

Provföreläsning Fredrik Åhs
Titel: Rädsla och ångest: uråldriga hjärnsystem i moderna tider

Psykologis konferensrum

10/10 kl 14.30-15.15

Programledningsfika på Kognitionsvetenskapliga programmen
Program Fika Cognitive Science program

Psykologis konferensrum
Psychology Conference room

15/10 kl 12.30

Fredagsseminarium: Bengt-Åke och Kerstin Armelius
Titel: Systematisk uppföljning av insatser i kommunal missbruksvård

Psykologis konferensrum

19/10 kl 13.15-14.15

Programråd psykologprogrammen

Psykologis konferensrum

22/10kl 8.30-10

Vad

Var

När

Programråd kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Psykologis konferensrum

23/10 kl 9.15- ca 10.30

Programcommitée for mastersprogram in Cognitive Science

Psychology Conference room

23/10 kl ca 10.30 -12

Grundutbildningsutskottet

Psykologis konferensrum

1/11 kl 8.30.10

Umeå Cognitive Science Days

Vardagsrummet (HUM)

15 nov
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