DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN,
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Referat af møde i Det psykologiske Studienævn
torsdag den 17. marts 2005, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik Høgh-Olesen, Klaus B. Bærentsen, IV. Maria Virhøj
Larsen, Peter Westenholz, Katrine Ottesen, Inge-Marie Bek.
Fra administrationen: Ingelise Rasmussen.
Fraværende m/ afbud: I. Klaus N. Nielsen.
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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af Studienævnets møde den 24. februar 2005.
Orientering.
On-line tilmelding til fordybelsesaktiviteter.
Opslag på studieadministrationens opslagstavler.
Lydoptagelser af mundtlig eksamen.
Udpegning af medlemmer til kvote-2 udvalg, optagelsen 2005.
Karakterbekendtgørelsen.
Bemærkninger til udkast til ny adgangsbekendtgørelse modtaget til høring med svarfrist
14. marts 2005.
Godkendelse af studieordning for bacheloruddannelsen.
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat af Studienævnets møde den 24. februar 2005.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.
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Ad pkt. 2. Orientering.
Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø: SAM har bevilget 50.000,- kr. til Sikkerhedsudvalget til gennemførelse af en undersøgelse af det psykiske undervisningsmiljø ved Fakultetet.
Det forudsættes at de respektive studienævn i videst muligt omfang inddrages i arbejdet med
undersøgelsen.
Kvotefordeling 2005: Ministeriet har meddelt at kvotefordeling 2005 for psykologi er: kvote 1
80%, kvote 2 20%.
Regler for optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet: Der er modtaget nyt
regelsæt fra Studiekontoret. Ikrafttrædelsesdato: 1.2. 2005.
Det nye regelsæt har især betydning for studerende, der mangler fag på bacheloruddannelsen,
idet der er sket en opstramning i administrationen af disse ansøgninger. Hovedtrækkene i regelsættet er:
§5, stk. 1. Ansøgere, der ikke har afsluttet den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan
søge om dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse samtidig
med indskrivning på den adgangsgivende bacheloruddannelse.
§5, stk. 4. Fakultetet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og
ansøgeren mangler mindre end 30 ECTS af den adgangsgivende bacheloruddannelse.
§5, stk. 5. Dispensation kan gives inden for følgende ramme:
• summen af manglende ECTS på den adgangsgivende bacheloruddannelse, beståede
og tilmeldte ECTS på en kandidatuddannelse må ikke overstige i alt 30 ECTS, og
• en studerende kan være midlertidigt indskrevet på en kandidatuddannelse på samme
fag i højst 2 semestre (4 kvarterer), idet hvert påbegyndt semester (kvarter) tæller for
et helt semester (kvarter).
Fagene fastsætter selv hvor mange ECTS, der må mangle, evt. specificeret i form af fag.
For studerende på 1998-, 2002- og 2003- studieordningerne fortsættes det hidtidige regelsæt:
der må mangle max. 0.19 årsværk/11 ECTS.
For studerende på 2005-studieordningen indarbejdes regelsættet i studieordningen: der må
mangle max. 10 ECTS og alle konstituerende fag skal være bestået.
Information om det nye regelsæt vil ske i form af * information på storskærm, * information
på hjemmesiden, * opslag på opslagstavlerne i forhallen og ved studieadministrationen.
Nyt nummer af Psyklen: Institutledelsen overvejer at drøfte ”Grammy awards” med redaktionen.

Ad pkt. 3. On-line tilmelding til fordybelsesaktiviteter.
De studerende beklagede, at der havde været en del problemer med on-line tilmeldingen ved
tilmelding til forårets undervisning.
Preben Bertelsen svarede, at man havde taget et grundigt check af log-filen og havde konstateret, at fejlene var opstået ved, at brugerne havde glemt at trykke på bekræfigelsesknappen.
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Man arbejder i øjeblikket på at indbygge i systemet, at den studerende skal aktivt bekræfte sin
tilmelding. Herudover overvejes det, om der skal gives email-kvittering.

Ad pkt. 4. Opslag på studieadministrationens opslagstavler.
De studerende beklagede, at der ved opslag af et undervisningsforløb var meddelt både årskort nr. og navn for de studerende. Man ønsker for fremtiden, at der bruges årskort nr. ved
opslag.
Ingelise Rasmussen oplyste, at der var tale om en forglemmelse, årskort nr. og navn må ikke
begge fremgå af opslagene. Studieadministrationen vil fremover bruge årskort nr. ved holdopslag.

Ad pkt. 5. Lydoptagelser af mundtlig eksamen.
I henhold til eksamensbekendtgørelsens §21 kan en studerende foretage lydoptagelse af sin
egen mundtlige prøve. Universitetet har endnu ikke udarbejdet et regelsæt herfor.
Foranlediget af en aktuel klagesag, hvor en studerende har foretaget lydoptagelse af sin egen
synopsiseksamen uden eksaminators og censors vidende, foreslår studielederen at vi selv udarbejder et regelsæt, der kan gælde indtil der udarbejdes et fælles regelsæt for enten fakultetet
eller for hele universitetet. Studielederen foreslår – inspireret af regelsæt gældende for Institut
for Psykologi, Københavns Universitet – følgende regler:
Psykologisk Institut fastlægger hermed følgende midlertidige retningslinier for lydoptagelse
af mundtlige eksaminer:
1. Hvis den studerende vælger at lydoptage den mundtlige eksamen, skal studenten
meddele studieadministrationen dette senest 14 dage inden eksaminationen påbegyndes. Studieadministrationen kan således i god tid orientere eksaminator og censor om dette. Lydoptagelsen skal foregå på en sådan måde, at eksaminationen kan
begynde rettidigt. Det er alene den studerendes ansvar at udstyret til lydoptagelsen
fungerer.
2. Eksaminator og censor har også ret til at lave en lydoptagelse, hvis den studerende
vil lydoptage eksaminationen.
3. I lydoptagelsen skal eksaminator bekendtgøre tidspunktet for eksamensstart og
eksamensslutning. Eksaminator skal aflevere notat om tidspunktet for eksamens
start og slut til studieadministrationen efter endt eksamination.
Studienævnet tilsluttede sig forslaget, og ovennævnte regelsæt gælder indtil fælles regelsæt er
udarbejdet.
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Ad pkt. 6. Udpegning af medlemmer til kvote-2 udvalg, optagelsen 2005.
Følgende indgår i kvote 2 udvalget:
Studielederen
3 studievejledere
samt følgende medlemmer fra Studienævnet:
Henrik Høgh-Olesen
Klaus B. Bærentsen
Maria Virhøj Larsen
Peter Westenholz
Katrine Ottesen
Inge-Marie Bek.

Ad pkt. 7. Karakterbekendtgørelsen.
Til punktet forelå Karakterkommisionens Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til
erstatning for 13-skalaen. Studienævnene er blevet anmodet om en udtalelse.
Studielederen orienterede Studienævnet om hovedtrækkene i betænkningen. Studienævnet
havde ingen kommentarer.

Ad pkt. 8. Bemærkninger til udkast til ny adgangsbekendtgørelse modtaget til høring
med svarfrist 14. marts 2005.
Studielederen oplyste at ovennævnte udkast var modtaget til høring. Udover ændrede regler
for kvote 1 og kvote 2 bliver det foreslået, at en bestået bacheloruddannelse ved et universitet
giver ret til optagelse på en kandidatuddannelse, der bygger videre på en bacheloruddannelse i
samme fag/uddannelse, ved samme universitet i direkte forlængelse af afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. at det vil være muligt at indføre adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen
og samtidig sikre de af vore egne studerende, der fortsætter direkte på kandidatuddannelsen,
ret til optagelse på denne uddannelse.
Studielederen bad Studienævnet diskutere, om det skal overvejes at indføre adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres samtidig med
offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen.
Studienævnet vil tage punktet på dagsordenen på næste studienævnsmøde.

Ad pkt. 9. Godkendelse af studieordning for bacheloruddannelsen.
Til punktet forelå ny studieordning for bacheloruddannelsen til godkendelse.
Der var følgende særlige bemærkninger:
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Vedr. førsteårs prøven:
Førsteårs prøven er udvidet til at omfatte studieintroduktion og kognitions- og indlæringspsykologi.
Vedr. sidefagsuddannelsen:
I forbindelse med indførelsen af den nye uddannelsesbekendtgørelse er der sket så væsentlige
ændringer i de humanistiske uddannelser, at der kræves en ændring af sidefagsuddannelsen.
Sidefagsuddannelsen skal fremtidigt have et omfang på 105 ECTS i modsætning til den nuværende sidefagsuddannelse, der har et omfang på 90 ECTS.
De sidefagsstuderende skal tage de første 45 ECTS af deres sidefagsuddannelse på 5. og 6.
semester af deres bacheloruddannelse og de sidste 60 ECTS på deres kandidatuddannelse.
Fagene på kandidatuddannelsen skal være på kandidatniveau.
Humaniora vil have studerende klar til den nye sidefagsuddannelse pr. 1.9. 2006.
Studienævnet besluttede at udsætte udarbejdelse af en ny sidefagsuddannelse. Studerende, der
optages på sidefagsuddannelsen pr. 1.9. 2005, optages derfor på 2003-studieordningen.
Optagelse på kandidatuddannelsen:
Se redegørelsen under pkt. 2. Orientering.
Efter en gennemgang af det fremlagte forslag godkendte Studienævnet den nye studieordning
for bacheloruddannelsen, der skal træde i kraft pr. 1.9. 2005.
Studieordningen vil herefter blive sendt til høring hos Censorformanden, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.

Ad pkt. 10. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.35.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen

5

