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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 18. maj 2006.
Orientering.
Studieordningsændring og eksamensformer.
Godkendelse af Sidefag 2006 (2004-bekendtgørelsen).
Godkendelse af Læseplan for Efteråret 2006.
Godkendelse af pensum for Grundfag A, Klinisk psykologi.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 18. maj 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
Der forelå ingen sager til orientering.

Ad pkt. 3. Studieordningsændring og eksamensformer.
Til punktet forelå oplæg fra studielederen.
Herudover forelå forslag fra Emil Lindeløv Vestergaard om at bibeholde synopsiseksamen for
de faggrupper, der måtte ønske det.

Studielederen indledte med at redegøre for baggrunden for, at den påtænkte store ændring af
de gældende studieordninger må stilles i bero. Der er endnu uafklarede spørgsmål i forbindelse med den praktiske udmøntning af de forslåede ændringer, og det vil ikke kunne nås at få
ændringsforslaget igennem censorformandskab, aftagercensorer, fakultet og akademisk råd til
ikrafttræden 1.9. 2006.
Studienævnet tilsluttede sig studielederens redegørelse og vil arbejde videre med ændringsforslaget i efterårssemestret.
Derimod er studienævnet efter studielederens mening bundet af to forhold: 1) at afskaffe multiple choice eksamen for klinisk psykologi, børn og klinisk psykologi, voksne som vedtaget
ved afstemning på Studienævnets møde den 27. april 2006 samt 2) afskaffelse af synopsiseksamen for SP, KI og U, som lovet de tre faggrupper.
Efter en diskussion tilsluttede Studienævnet sig studielederens indstilling, og overgik derefter
til en drøftelse vedr. alternativer til ovennævnte eksamensformer.
Studielederen oplyste i denne sammenhæng, at det logistikmæssigt vil være muligt at
1. erstatte synopsiseksamen for SP, KI og U med en 27-timers eksamen (med eller uden
tema)
2. erstatte M/C-eksamen klinisk psykologi med skriftlig eksamen i hal eller 27-timers eksamen (med eller uden tema).
Ad 1. Studienævnet besluttede at erstatte synopsiseksamen med 27 timers eksamen (med eller
uden tema efter de respektive faggruppers valg).
Ad 2. Efter en diskussion besluttede Studienævnet at bede klinisk faggruppe vælge mellem
• M/C-eksamen erstattes af 27-timers eksamen (med eller uden tema efter faggruppens valg).
• M/C-eksamen erstattes af skriftlig eksamen i hal eller 27-timers eksamen (med eller
uden tema efter faggruppens valg). De studerende vil da kunne vælge mellem disse
to eksamensformer.
Så snart der er modtaget svar fra klinisk faggruppe, vil der blive udarbejdet rettelsesblad til
studieordningerne, der vil blive udsendt til Studienævnet til godkendelse.
Vedr. Emil Lindeløv Vestergaards forslag om at bibeholde synopsiseksamen for de faggrupper, der måtte ønske det, vil det blive taget op i forbindelse med det fortsatte arbejde med studieordningsændringerne i efteråret.

Ad pkt. 4. Godkendelse af Sidefag 2006 (2004-bekendtgørelsen).
Til punktet forelå studieordning for sidefag udarbejdet i h.t. 2004-bekendtgørelsen. Studieordningen er bygget op efter den nye struktur med 45 ECTS på bachelorniveau og 45 ECTS
på kandidatniveau. Herudover er der indarbejdet mulighed for at supplere med endnu 15
ECTS på kandidatniveau afhængig af det centrale fags studieordning.
Efter en gennemgang af det fremlagte materiale godkendte Studienævnet Sidefag 2006.

Ad pkt. 5. Godkendelse af Læseplan for Efteråret 2006.
Til punktet foreslå forslag til Læseplan for Efteråret 2006.
Studienævnet gennemgik det fremlagte materiale og havde følgende bemærkninger:
• Der mangler tilbud om et klinisk seminar.
• De nye eksamensformer skal indarbejdes, så snart der er modtaget svar fra faggrupperne.
Studienævnet godkendte den fremlagte læseplan med det forbehold, at teksten for det kliniske
seminar eftersendes til godkendelse.

Ad pkt. 6. Godkendelse af pensum for Grundfag A, Klinisk psykologi.
Til punktet forelå vejledende pensum for pensum i Grundfag A, klinisk psykologi.
Pensum blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 7. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.
Mødeplan for efteråret vil blive udsendt.
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