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Ændring af eksamensformer. 
 
Det psykologiske Studienævn vedtog på sit møde den 8. juni 2006 at ændre 
eksamensformen for følgende fag:  

• social- og personlighedspsykologi 
• kognitions- og indlæringspsykologi 
• udviklingspsykologi 
• klinisk psykologi, børn 
• klinisk psykologi, voksne 

 
Ændringen træder i kraft pr. 1.9. 2006 og gælder for følgende 
studieordninger: 

• Studieordningen for bachelor- og sidefagsuddannelsen, 1998  
• Studieordningen for bachelor- og sidefagsuddannelsen, 2002 
• Studieordningen for bachelor- og sidefagsuddannelsen, 2003 
• Studieordningen for bachelor- og sidefagsuddannelsen, 2005 
• Studieordning for sidefag m/ erhvervsøkonomi som hovedfag. 

 
 
Vedlagt er de ændrede fagbeskrivelser for Studieordningen for bachelor- 
og sidefagsuddannelsen, 2005.  
Studerende på samtlige ovennævnte studieordninger følger 2005-
studieordningens regelsæt vedr. undervisning, pensum og eksamen.  
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I. Social- og personlighedspsykologi  
Kognitions- og indlæringspsykologi  
Udviklingspsykologi 

 
Synopsiseksamen afskaffes og den studerende vil fremover kunne vælge 
mellem følgende 2 eksamensformer 
 
1. Skriftlig 6-timers essayeksamen i hal (som allerede beskrevet i 

studieordningerne) 
 
og 
 
2. Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer eller 

Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer med tematisk forberedt spørgsmål. 
Det meddeles i læseplanen, om eksamen er med eller uden tema. 
 

Samtidig afskaffes kravet om, at mindst 1 eksamen skal bestås ved skriftlig 
6-timers eksamen. 
 
I eksamensterminer, der ikke ligger i umiddelbar forlængelse af 
undervisningen, følges eksamensreglerne for den ordinære eksamen. 
 
Sygeeksamen + nyt eksamensforsøg i februar og august afholdes som hidtil 
udelukkende som 6-timers skriftlig eksamen. 
 
Frist for ændring af eksamensform: Se gældende læseplan. 
Frist for eksamenstilmelding og afmelding: Se gældende læseplan. 
Frist for tilmelding til sygeeksamen og nyt eksamensforsøg i samme 
eksamenstermin: Se gældende læseplan. 
Oplysninger vedr. censurering, karakteropslag og feed-back: Se  gældende 
læseplan. 
 
 
II. Klinisk psykologi, børn og klinisk psykologi, voksne. 
 
Multiple choice eksamensformen afskaffes og erstattes af 
 Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer. 
 
Frist for eksamenstilmelding og afmelding: Se gældende læseplan. 
Oplysninger vedr. karakteropslag og feed-back: Se  gældende læseplan. 
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