DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN,
AARHUS UNIVERSITET

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn
torsdag den 7. september 2006, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik Høgh-Olesen, Klaus B. Bærentsen, IV. Anne-Katrine
Hansen, Christel Merlin, Emil Lindeløv Vestergaard.
Fraværende m/ afbud: I. Klaus N. Nielsen, IV. Benjamin Bro Graneberg.

DAGSORDEN
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden.
Orientering.
Klage over eksamensspørgsmålene i fysiologisk psykologi.
Ansøgning om ændring af eksamensform for AO-seminar.
Ansøgning om holdskift (fordybelsesaktivitet).
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Studienævnet besluttede at optage nyt punkt 4 på dagsordenen: Ansøgning om holdskift (fordybelsesaktivitet). Derefter godkendtes dagsordenen.

Ad pkt. 1. Orientering.
•

Studielederen orienterede om sammensætningen af den nye ledelse på Psykologisk Institut.

•

Vi har modtaget Dekanens godkendelse af Sidefag 2006.

•

Vi har modtaget Dekanens godkendelse af Ændring til studieordningerne (nye
eksamensformer).

•

Autorisation til personer med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi: Universitets- og Bygningsstyrelsen har ved brev af 4. juli 2006 meddelt, at Styrelsen tilslutter sig,
at der etableres et suppleringsforløb for personer med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med særligt henblik på varetagelse af relevante kliniske opgaver, der ikke
er indeholdt i kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. Kandidater i pædagogisk
psykologi vil efter suppleringsforløbet ikke kunne opnå samme generelle autorisation som
kandidater i psykologi, men derimod en særlig autorisation eller kompetence målrettet
PPR-området.
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•

Ansøgere med udenlandsk bacheloruddannelse: Der er i år modtaget 57 ansøgninger om
optagelse på kandidatuddannelsen på baggrund af udenlandsk bacheloruddannelse. Efter
en faglig behandling fordelte ansøgningerne sig således:
4

blev tilbudt optagelse; heraf sendte 2 afbud

34

fik afslag, da uddannelsen ikke indholdsmæssigt opfyldte studieordningens adgangskrav, og ansøgerne samtidig manglede mere end de anvendte fag.

19

fik tilbud om at supplere med de anvendte fag under tompladsordningen/ deltagerbetaling; heraf modtog 9 tilbudet.

•

Ny karakterbekendtgørelse: Vi har modtaget den nye karakterbekendtgørelse, der træder i
kraft pr. 1.9. 2007. Den nye karakterskala, der kun meget abstrakt taler om, i hvilken grad
et fags mål er opfyldt, indebærer iøvrigt, at vi – i samarbejde mellem faggrupper og SN –
skal have præciseret alle fagbeskrivelser i vore studieordninger med frist medio marts
2007, således at det tydeligt af studieordningen fremgår, hvad det vil sige, at et mål er opfyldt og i hvilken grad.

•

Studieordningsskabelon: Der er planer om at udarbejde en ensartet skabelon for studieordninger på Aarhus Universitet.

•

Psykiatri som valgfag: Fakultetet har indgået samarbejdsaftale med Psykiatrisk Hospital,
og vi er blevet anmodet om igen at udbyde undervisning i psykiatri. Faget kan udbydes
som et valgfag, 5 ECTS på bacheloruddannelsens 6. semester.

•

Etablering af biologisk psykologi: Der afholdes møde i arbejdsgruppen torsdag den 7.
september. Studienævnet vil blive holdt orienteret.

Ad pkt. 2. Klage over eksamensspørgsmålene i fysiologisk psykologi.
Til punktet forelå 2 klager fra hhv. 2 studerende og 1 studerende over eksamensspørgsmålene
i fysiologisk psykologi.
Endvidere forelå underviserens svar på de 2 klager.
Klagerne havde oplevet eksamen som forvirrende og eksamensspørgsmålene som tvetydige.
Herudover anførte den ene klager, at der ikke bør forekomme termer i eksamensspørgsmålene, som ikke forekommer i pensum. Klageren foreslog i denne forbindelse, at eksamensspørgsmålene bliver anført på både dansk og på engelsk; på denne måde vil man kunne undgå
oversættelsesproblemer.
Studienævnet udtrykte stor tilfredshed med underviserens svar.
Studienævnet bemærkede indledningsvis, at underviseren tiltrådte 1. marts, 1 måned efter
semesterstart, og skulle overtage undervisningen fra den tidligere underviser, der fratrådte den
31. januar. Under de givne omstændigheder blev undervisningen tilrettelagt så godt som mu-
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ligt. Studienævnet beklagede i denne sammenhæng den usikkerhed, der havde været omkring
undervisning/eksamen i faget, begge dele forårsaget af de pludselige skift af underviser.
Studienævnet noterede sig, at underviseren i sit svar tilkendegiver, at hun vil være meget opmærksom på de fremsatte klagepunkter og vil bruge de indhøstede erfaringer i forbindelse
med tilrettelæggelsen af det kommende forårs undervisning.
Med hensyn til eksamens sværhedsgrad noterede Studienævnet sig, at underviseren ved karakterfastsættelsen havde taget hensyn til spørgsmålenes sværhedsgrad, ligesom hun vil være
særlig opmærksom på sværhedsgraden af fremtidige eksamenssæt.
Herudover var der enighed om at anbefale underviseren at overveje forslaget fra den ene af
klagerne om, at spørgsmålene bliver anført på både dansk og engelsk, idet pensum er på engelsk. På denne måde vil oversættelsesproblemer/fejl kunne undgås.

Ad pkt. 3. Ansøgning om ændring af eksamensform for AO-seminar.
Til punktet forelå ansøgning fra undervisningsudbyder om ændring af eksamensform.
Underviseren havde ved indlevering af læseplansbidrag overset muligheden for at udbyde
eksamensformen skriftlig hjemmeopgave, 10 sider kombineret med posterpræsentation, ekstern/13-skala. Underviseren henvendte sig derfor allerede i juli måned for at spørge om muligheden for at vælge en anden eksamensform end den, der er udmeldt i læseplanen. Som svar
herpå meddelte studielederen, at det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at ændre vedtagelser/godkendelser, der er meddelt i læseplanen. Det er alene et studienævnsanliggende.
Underviseren fremsendte i august fagligt begrundet ansøgning om ændring af eksamensformen.
Studienævnet udtrykte stor forståelse for underviserens ønske, men må hele tiden have for øje,
at de studerende skal kunne stole på de oplysninger, der gives i læseplanen. Studienævnet
besluttede imidlertid at give tilladelse til en ændring af eksamensformen under forudsætning
af, at samtlige studerende på holdet kan acceptere det. Underviseren bliver derfor bedt om at
orientere holdet og uddele en erklæring, hvorpå de tilkendegiver deres stillingtagen. Den enkelte studerende afleverer erklæringen til studienævnssekretæren til en nærmere fastsat frist,
og afgørelsen vil blive meddelt underviseren umiddelbart derefter.

Ad pkt. 4. Ansøgning om holdskift (fordybelsesaktivitet).
Til punktet forelå ansøgning fra studerende, der ønskede optagelse på anden fordybelsesaktivitet end den tildelte. Den studerende fik ikke tildelt sin 1. prioritet, og ønskede, at der blev
oprettet en ekstra plads på holdet.
Fordelingen på fordybelsesaktiviteter foregår elektronisk og ved ren lodtrækning. Der var 43
tilmeldte 1. prioriteter til de 15 pladser på den ønskede fordybelsesaktivitet.
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De 28 ansøgere, der tabte lodtrækningen, vil med rette kunne gøre indsigelse, hvis en enkelt
studerende får særbehandling, og Studienævnet kan hverken før eller efter tilmeldingen indgå
aftaler om særlige hensyn, idet det vil være i strid med reglen om ”ren lodtrækning” og medføre en ændring af det vedtagne udvælgelsessystem.
Med henvisning til ovenstående afviste Studienævnet ansøgningen.

Ad pkt. 5. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Møde sluttede kl. 10.35.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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