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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 7. april 2005.  
2. Orientering. 
3. Dispensationsansøgninger. Lukket punkt.  
4. Godkendelse af opdateret Studieordning for Kandidatuddannelsen samt rettelsesblad til 

Studieordning for Sidefagsuddannelsen i psykologi med Erhvervsøkonomi som hoved-
fag. 

5. Godkendelse af læseplanstilbud. 
6. Eksamensformer – fortsat diskussion.  
7. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Nyt pkt. 5. Godkendelse af læseplanstilbud blev optaget på dagsordenen. Derefter godkendtes 
dagsordenen. 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 7. april 2005. 
 
Referatet godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 
• Studielederen mindede om cand.soc. konferencen onsdag den 4. maj 2005. 
 
• Det er blevet besluttet at ensrette eksamenstilmeldingsperioden, så den bliver ens for alle 

universitetets fag. De fremtidige eksamenstilmeldingsperioder bliver 1.-15. oktober og 1.-
15. marts. Der vil blive informeret grundigt om denne ændring. 



 
 
Ad pkt. 3. Dispensationsansøgninger. 
 
Ansøgningerne blev behandlet for lukkede døre. Der forelå følgende ansøgninger: 
 
3.1. Ansøgning om særlige eksamensvilkår. Begrundelse: nedsat funktionsevne på grund af 

psykisk handicap. 
På grundlag af den fremlagte dokumentation fik ansøgeren tilladelse til særlig eksa-
mensperiode i faget arbejds- og organisationspsykologi på bacheloruddannelsen for at 
give mere luft mellem de normerede eksaminer. 
 

3.2. Ansøgning om 25% ekstra tid til opgave i arbejds- og organistionspsykologi på 
bacheloruddannelsen samt dispensation fra reglen om, at stave- og formuleringsevne 
skal indgå i eksamensbedømmelsen. Begrundelse:  ordblindhed. 
På baggrund af den fremlagte dokumentation fik ansøgeren 4 dage ekstra til besvarelse 
af opgaven samt dispensation til, at sproglige problemer, der kan henføres til ordblin-
dhed, ikke må påvirke karakterfastsættelsen. 
 

3.3. Ansøgning om 2 dage ekstra til ugeeksamen. Begrundelse: sammenfald med eksamen i 
enkeltfag på studentereksamensniveau. 
Studienævnet imødekom ikke denne ansøgning, idet et sammenfald med en eksamen, 
der er psykologistudiet uvedkommende, ikke kan betragtes som særlige omstændighe-
der. 
 
 

Ad pkt. 4. Godkendelse af opdateret Studieordning for Kandidatuddannelsen samt ret-
telsesblad til Studieordning for Sidefagsuddannelsen i psykologi med Erhvervsøkonomi 
som hovedfag. 
 
Til punktet forelå opdateret udgave af Studieordningen for Kandidatuddannelsen, 2000 samt 
rettelsesblad til Studieordning for Sidefagsuddannelsen i psykologi med Erhvervsøkonomi 
som hovedfag udarbejdet i henhold til vedtagelser i Studienævnet. 
 
Efter en gennemgang af det fremlagte materiale, blev studieordning og rettelsesblad godkendt 
af Studienævnet. Studieordning for Kandidatuddannelsen samt rettelsesblad til Studieordning 
for Sidefagsuddannelsen i psykologi med Erhvervsøkonomi som hovedfag vil herefter blive 
sendt til godkendelse på Fakultetet. Ikrafttrædelse 1.9. 2005. 
 
 
Ad pkt. 5. Godkendelse af læseplanstilbud. 
 
Til punktet forelå tilbud om seminar i arbejds- og organisationspsykologi på kandidatuddan-
nelsen fra ph.d.-studerende Thomas Rasmussen. Thomas Rasmussen bad om allerede nu at få 
godkendt læseplanstilbudet, idet en godkendelse betyder, at han vil søge orlov fra Ph.d. stu-
diet i efterårssemestret. 
 
Studienævnet godkendte undervisningstilbudet og hilste det velkomment. 



Samtidig blev Studienævnet imidlertid enige om at fremsende kommentar til Institutleder, 
vejleder og Thomas Rasmussen selv med følgende ordlyd: 
 
 ”Samtidig vil SN imidlertid godt pege på det muligvis problematiske i, at en ph.d.-

studerende skal tage orlov for at varetage undervisning. SN er godt klar over, at den art 
af problematikker først og fremmest sorterer under Institutlederen samt den ph.d.-stude-
rende og dennes vejleder. Men da SN jo på den anden side står som rekvirent af under-
visning, må man naturligvis også skele til, om den ph.d.-studerendes interesser som 
ph.d.-studerende i denne sammenhæng er fuldt overensstemmende med den givne situ-
ation, hvor orlov er kædet sammen med undervisningsbyrde. 

 
 Dette blot ment som en venlig kommentar/forespørgsel for at sikre kendskabet til 

grundlaget for undervisningsudbudet.” 
 
 
Ad pkt. 6. Eksamensformer – fortsat diskussion.  
 
Til punktet forelå katalog over eksamensformer udarbejdet af studielederen. 
 
Studielederen bad om forslag til handlingsplan, og oplyste samtidig, at Studenterrådet står 
som arrangør af en konference om eksamensformer sidst i september eller først i oktober. 
Denne dag vil al undervisning blive aflyst. 
 
Studienævnet besluttede at udsende kataloget og samtidig at indkalde de seks faggrupper samt 
støttefagslærerne til en besøgsrunde i Studienævnet, således at der til hvert studienævnsmøde 
fremover indkaldes en faggruppe hhv. støttefagsgruppe til diskussion med Studienævnet. 
Temaet, som skal forberedes inden studienævnsmødet vil være: 

1. hvordan ser eksamenssituationen ud nu (tidsmæssig belastning, pædagogisk hen-
sigtsmæssighed og sammenhæng med undervisningen osv.), 

2. hvilke overvejelser har man gjort sig eller kan man påbegynde at gøre sig med 
hensyn til a) nye og anderledes eksamensformer, nye og anderledes undervis-
ningsforløb (både på forelæsninger og seminarer), der i højere grad forbinder sig 
med eksamensformerne på en hensigtsmæssig måde. 

 
Faggrupperne opfordres til allerede nu at diskutere emnet på faggruppemøderne som forbere-
delse til mødet med Studienævnet. 
 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.45. 
 

Preben Bertelsen/ 
  Ingelise Rasmussen 
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