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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 16. marts 2006.
Orientering.
Ph.d.-studerendes eksamenskompetence.
Eksamensformer.
Feed-back på eksamensopgaver.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 16. marts 2006.
Efter en enkelt ændring godkendtes referatet.

Ad pkt. 2. Orientering.
Direkte indtastning af eksamensresultater. Ved den overståede vintereksamen blev de
skriftlige opgaver i SP udvalgt til at være med i forsøgsordningen med direkte inddatering af
eksamensresultater. Til den kommende sommereksamen skal der udvides med endnu et par
fag, og fra vintereksamen januar 2007 skal samtlige eksamensresultater indtastes direkte af
eksaminator og censor (opgaver med ekstern censur) eller eksaminator og administrativ
medarbejder (opgaver med intern afprøvning).
Ændringer til eksamensbekendtgørelsen. Ændringerne til eksamensbekendtgørelsen trådte i
kraft den 1. april 2006. Ændringerne berører i overvejende grad reglerne om gruppeopgaver.
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Ansøgninger om optagelse på kandidatuddannelsen på baggrund af udenlandsk
bacheloruddannelse. Der er modtaget 59 ansøgninger. Hovedparten af ansøgerne mangler fag
(især de anvendte fag) for at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelsen. Forslag til
regler for udbud af suppleringsfag til disse ansøgere vil blive forelagt SN på et senere møde.
Deltagerbetaling vil blive fastsat i samarbejde med Fakultetet.

Ad pkt. 3. Ph.d.-studerendes eksamenskompetence.
På baggrund af en konkret forespørgsel fremlagde studielederen forslag til retningslinier for
eksamenskompetence for ph.d.-studerende, der ikke har psykologbaggrund:
Ikke-psykologer kan eksaminere i seminarer og godkende fordybelsesaktiviteter, de selv har
undervist i, samt eksaminere bacheloropgaver og specialer, de selv har vejledt. De kan ikke
eksaminere i øvrige fag eller opgaver, de ikke selv har vejledt. Forudsætningen er, at de er på
ph.d. niveau eller er ansat på mindst adjunktlignende niveau på universitetet.
Studienævnet tilsluttede sig forslaget.

Ad pkt. 4. Eksamensformer.
Til punktet forelå det endelige forslag til nye og ændrede eksamensformer. Det udarbejdede
forslag er resultat af arbejdet i en arbejdsgruppe bestående af lærere og studerende, af
faggruppernes besøg i Studienævnet samt af arbejdet i Studienævnet.
Blandt de vigtigste ændringer er, at synopsiseksamen og 14-dages opgaver afskaffes, samt at
der er flere eksamensformer at vælge imellem. Spørgsmålet om afskaffelse af multiple choice
eksamen på de kliniske fag på bacheloruddannelsen sættes til afstemning i Studienævnet på
næste studienævnsmøde.
Princippet er, at studieordningerne angiver en række eksamensformer inden for hver gruppe af
fag, som det så er op til faggrupperne/underviserne at udpege.
Der skal af administrative grunde udpeges højst to former for hver gruppe af fag. Den/de
eksamensformer, der udpeges skal annonceres i gældende læseplan – og foreligge ved den
tidsfrist, der er angivet for indhentning af læseplanstilbud. Udpeges eksamensformerne ikke
til rette tid, fastsættes disse af Studienævnet.
Efter indarbejdelse af de ændringer, der blev fremsat i forbindelse med den efterfølgende
diskussion , tilsluttede Studienævnet sig det fremlagte forslag.
Det vedtagne forslag medfører studieordningsændringer og træder i kraft pr. 1.9. 2006 under
forudsætning af Fakultetets godkendelse.
Kataloget over eksamensformer vil blive udsendt til samtlige undervisere.
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Ad pkt. 5. Feed-back på eksamensopgaver.
Til punktet forelå studielederens forslag til nye regler vedr. feed-back, som træder i kraft
samtidig med de nye eksamensformer (se pkt. 4):
Tilbud om feed-back gives altid på
• Ugeeksamen/frie hjemmeopgaver
• Seminaropgaver (med/uden poster)
• Projektrapporter
• Bachelor- og kandidatafhandlinger
Derudover gives der feed-back på enhver opgave eller eksamination, der har fået
bedømmelsen ”ikke bestået”.
Feed-back skal vælges/fravælges af den studerende. Der kræves skriftlig tilmelding (navn og
årskortnummer) til feed-back. Oplysning herom angives på opgavesiden ”opgaveerklæring”.
Censor medvirker kun ved feed-back på bachelor- og kandidatafhandlinger, og kun såfremt
vedkommende er til stede.
Studienævnet tilsluttede sig forslaget.

6. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.35.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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