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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Orientering. 
2. Studieordning, herunder tidsplan for SN’s arbejde med studieordningen.  
3. Evaluering af undervisningen.  
4. Søren Willerts forslag vedr. specialevejledning på Psykologisk Institut.  
5. Klager over eksamen i klinisk psykologi, børn og unge, december 2004.  
6. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 
• Der er modtaget bemærkninger fra Hans Jeppe Jeppesen til sagen vedr. undervisning og 

pensum i Arbejds- og organisationspsykologi. Studienævnet tog bemærkningerne til efter-
retning. 

• Der vil blive afholdt et kursus for BAC-skrivere den 1. marts med underviser fra Formid-
lingscenteret ved Københavns Universitet. 

 
 
Ad pkt. 3. Studieordning. 
 
Til punktet forelå Studielederens forslag til struktur for bacheloruddannelsen til ikrafttræden 
1. september 2005. Studienævnet har tidligere besluttet, at ændringerne i forhold til den nuvæ-
rende studieordning skal være mindst mulige. Forslaget er udfærdiget i h.t. den nye uddannel-
sesbekendtgørelse, og herudover er der ved fastsættelse af fagenes ECTS-vægt taget højde for 
Fakultetets ønske om, at ECTS-vægtene skal være delelige med 5. ECTS-vægtene vil frem-
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over ikke alene afspejle fagenes pensumomfang, men også inddrage niveau, sværhedsgrad, 
eksamensform m.v. 
 
Studielederen forelagde tidsplanen for udarbejdelse af studieordningen: 
 
3. februar 
 

Overordnet struktur fremlægges til godkendelse 

24. februar 
 

Fagbeskrivelser + faglige regelsæt fremlægges til godkendelse 

Lærermødet i marts: 
 

Forelægges for lærerforsamlingen 

17. marts: 
 
 

Endelig studieordning inkl. administrative regelsæt fremlægges til 
vedtagelse 

Umiddelbart efter 17. 
marts 
 

Studieordningen sendes til København, Aalborg og Censorfor-
mand til høring – høringsfrist ca. 1 uge 

Senest 1. april: Studieordningen sendes til Fakultetet til juridisk kontrol samt 
godkendelse 

 
Efter en diskussion godkendte Studienævnet følgende sammensætning af bacheloruddannel-
sen: 
 
Semester Konstituerende fag 

(140 ECTS) 
Tilvalgsfag 
(30 ECTS) 

Valgfag 
(10 ECTS) 

1. SP 
20 

Fil 
5 

Intro 
5 

    

2. KI 
20 

  Gen 
5 

Fys 
5 

  

3. U 
20 

Kv 
5 

Kb 
5 

    

4. AO 
10 

Stat 
10 

 Metode A 
10 

   

5. P 
10 

Metode B 
10 

 Fordybelse
10 

   

6. BAC 
20 

    Opgsem 
5 

Formidl 
5 

 
SP = Social- og personlighedspsykologi, KI = Kognitions- og udviklingspsykologi, U = Ud-
viklingspsykologi, AO = Arbejds- og organisationspsykologi, Kv = Klinisk psykologi, voksne, 
Kb = Klinisk psykologi, børn, P = Pædagogisk psykologi 
Intro = Studieintroduktion, Fil = Psykologiens filosofi og videnskabsteori, Gen = Adfærdsge-
netik, Fys = Fysiologisk psykologi, Metode = Forskningsmetode, Stat = Statistik, Opgsem = 
Opgaveseminar, Formidl = Psykologiformidling, BAC = Bacheloropgave 
 
Tallene efter fagbetegnelsen angiver ECTS point. Vandrette rækker er ét semester med i alt 30 
ECTS. 
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Ad pkt. 3. Evaluering af undervisningen. 
 
Til punktet forelå evalueringsudvalgets forslag til evalueringsdesign for psykologistudiet på 
Psykologisk Institut. 
 
Evalueringsgruppen oplyste, at arbejdet desværre ikke bliver færdigt, så det planlagte prøve-
forløb i forårssemestret kan gennemføres. 
 
I den efterfølgende diskussion fremkom studienævnets øvrige medlemmer med forslag til 
opstramninger og præciseringer. Evalueringsudvalget vil indarbejde de fremkomne forslag i 
en ny udgave, som vil blive forelagt Studienævnet på møde den 24. februar. 
 
 
Ad pkt. 5. Klager over eksamen i klinisk psykologi, børn og unge, december 2004. 
 
Til punktet forelå 
 
1. Klage fra enkeltstuderende over, at nogle af eksamensspørgsmålene ikke havde grund i 

pensum. 
2. Klage fra sidefagsstuderende over, at nogle af eksamensspørgsmålene forudsatte undervis-

ning i fysiologisk psykologi. 
3. Klage fra enkeltstuderende over fagsammensætningen og studiebelastningen på 

sidefagsuddannelsen. 
 
Ad pkt. 1.  
Klagen blev sendt til høring i faggruppen. Faggruppen oplyser, at spørgsmålsformuleringerne 
er kontrolleret af forskellige medlemmer af faggruppen, og at der ikke er spørgsmål, der ikke 
har grund i pensum.  
Studienævnet tog faggruppens svar til efterretning. 
 
Ad pkt. 2. 
Klagen blev sendt til høring i faggruppen. Faggruppen oplyser, at de få spørgsmål, der om-
handler neuropsykologisk emner alle er behandlet i pensum. 
Studienævnet tog faggruppens svar til efterretning. 
 
Med ref. til både pkt. 1 og 2 oplyste Studienævnet, at multiple choice som eksamensform vil 
blive taget op i forbindelse med den planlagte diskussion af en mulig revision af eksamens-
formerne, som Studienævnet forventer at tage hul på i april måned. 
 
Ad pkt. 3. 
Begge klagepunkter har relation til den vedtagne studieordning. Studienævnet vil lade den 
fremsatte kritik indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelsen af den nye studieord-
ning for sidefagsstuderende, der skal træde i kraft pr. 19. 2005. 
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Ad pkt. 6. Eventuelt. 
 
På foranledning af henvendelse fra flere kolleger ønskede Henrik Høgh-Olesen oplyst, om 
forslaget om telefoncensur af specialer med obligatorisk skriftlig feed-back er vedtaget. Der 
udtrykkes en del utilfredshed med forslaget i lærerforsamlingen. 
 
Studielederen oplyste, at der er tale om et diskussionsoplæg i forbindelse med de overvejelser, 
der foregår i ledelsen, om mulige besparelser i forbindelse med eksamen.  
 
 
Mødet sluttede kl. 11.15. 
 

Preben Bertelsen/ 
   Ingelise Rasmussen 
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