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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 4. oktober 2005.
Orientering.
Minimum holdstørrelser.
Studieordning for sidefagsuddannelsen.
Besøgsrunde, eksamensformer. Pædagogisk faggruppe.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 4. oktober 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
Sommerkurser på kandidatuddannelsen: Det på studienævnsmødet den 8. september 2005,
pkt. 9 fremlagte forslag om sommerkurser vil blive fremlagt på lærermødet den 1. november
2005. Studentermedlemmerne har modtaget materiale fra Institut for Statskundskab om dette
instituts sommerkurser.
Godkendelse af bacheloruddannelsen, Studieordningen 2005: Dekanens samt Psykolognævnets skriftlige godkendelser er nu modtaget.
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Optagelse på kandidatuddannelsen på baggrund af udenlandsk bacheloruddannelse: En del
udenlandske bacheloruddannelser er sammensat på en sådan måde, at ansøgerne mangler
nogle af de fag, der er indgår i adgangskravene til vores kandidatuddannelse.
Da vi har adgangsbegrænsning på bacheloruddannelsen er det meget sjældent, at vi kan tilbyde disse ansøgere mulighed for at bestå de manglende fag hos os.
Psykologisk Institut overvejer at tilbyde sådanne ansøgere mulighed for at supplere deres
udenlandske bacheloruddannelse med enkeltfag udbudt efter reglerne for efter- og videreuddannelse.
Kvote 2 kriterier: Studiekontoret har i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kvote 2 kriterier udsendt et idékatalog til høring på institutterne. Studielederen vil melde tilbage om at 1)
vi anser egentlige optagelsessamtaler som uhåndterlige, 2) vi er meget i tvivl om, hvorvidt
man kan tilrettelægge en meningsfuld optagelsesprøve på psykologi og 3) vi forestiller os, at
det bedste vil være at vende tilbage til kernen i kvote 2-filosofien, nemlig at et fag – i al fald
psykologi – har godt af også at have studerende, der har erhvervet sig relevante, alternative
kvalifikationer og kompetencer gennem arbejdsliv og praktisk erfaring.
Eksamensformsudvalg: Brainstorm mødet den 26. oktober blev aflyst. Udvalget vil fremover
afholde møde alle torsdag formiddage (undtagen de torsdage, hvor der er studienævnsmøder).
Lydoptagelse: Studieadministrationen har udarbejdet et skema til brug ved meddelelse om
ønske om lydoptagelse af mundtlig prøve.
Standardsforside: En standardforside, der skal indgå i alle skriftlige opgaver, er under udarbejdelse. Vil blive fremlagt på næste studienævnsmøde.

Ad pkt. 3. Minimum holdstørrelser.
I fortsættelse af diskussionen på studienævnsmødet den 22. september 2005 pkt. 3 fremlagde
studielederen følgende forslag til vedtagelse:
•
•

•
•

Holdstørrelser er almindeligvis på minimum 5 studerende – hold på færre studerende bliver nedlagt.
Holdstørrelser, der efter valg og tildeling ender op på mindre end 5 studerende, kan
accepteres, for så vidt den pågældende undervisning er godkendt som forsøgsordning af
Studienævnet. Ansøgning om forsøgsordning skal indsendes til Studienævnet i og med
indsendelse af undervisningstilbuddet til læseplanen, og godkendelse fra Studienævnet
skal foreligge inden studieadministrationen foretager holdfordeling.
Et undervisningstilbud kan kun have status af forsøgsordning i tre læseplaner.
Ønskes principperne for forsøgsordning ændret (f.eks. yderligere forlængelse) indsendes
ansøgning herom parallelt til studielederen og institutlederen.

Studienævnet godkendte forslaget uden bemærkninger.
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Ad pkt. 4. Studieordning for sidefagsuddannelsen.
Der forelå til mødet svar fra Det Humanistiske Fakultetssekretariat om, at det forslag til ny
studieordning for sidefagsuddannelsen, som Studienævnet i øjeblikket arbejder på, kan indpasses i humanisternes studieordninger.
Studienævnet diskuterede den foreslåede fagsammensætning samt fagenes semesterplacering,
og studielederen vil fremlægge endeligt forslag til vedtagelse på næste studienævnsmøde.

Ad pkt. 5. Besøgsrunde, eksamensformer. Pædagogisk faggruppe.
Pædagogisk faggruppe fremlagde skriftligt diskussionsoplæg. Studienævnet takkede for oplægget, som indeholdt forslag, som Studienævnet vil arbejde videre med.

Ad pkt. 6. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.25.

Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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