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DAGSORDEN
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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 30. november 2006.
Orientering.
Godkendelse af læseplan for foråret 2007.
Forslag til 1-semesters uddannelsesplan.
Godkendelse af pensum for foråret 2007.
Klage over vejleder og eksaminator.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 20. november 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
•

•

ECTS-label konference den 7. december: Studielederen og studienævnssekretæren deltog i
konferencen. Studielederen orienterede om konferencen. Der forestår et meget stort
administrativt arbejde, heldigvis passer psykologis studieordning allerede nu til dette
system.
Studieordningsarbejdet går fint. Fagbeskrivelserne er indsendt, og der er frist for
målbeskrivelserne den 18. december.
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•

Indfusionering af DPU. Studielederen er sammen med Torben Jensen fra Aarhus
Universitets Center for Læring og Uddannelse og repræsentant fra Institut for
Statskundskab med i arbejdsgruppen.

Ad pkt. 3. Godkendelse af læseplan for foråret 2007.
Til punktet forelå forslag til læseplan til godkendelse.
Adfærdsgenetik: Den hidtidige underviser i faget går på pension, og studielederen har indgået
aftale med Biologisk Institut om varetagelse af undervisningen. Biologisk Institut har udtrykt
stor interesse og vil også gerne bidrage til faget biologisk psykologi, der forventes at erstatte
fagene fysiologisk psykologi og adfærdsgenetik.
Forårets undervisning vil blive forestået af 2 post.doc. Af praktiske grunde vil undervisningen
blive placeret i sidste halvdel af semestret, og frist for opgaveaflevering vil blive medio juni.
Fordybelsesaktiviteter/opgaveseminarer: 3 af de tilbudte opgaveseminarer kunne ikke
godkendes som almenpsykologiske seminarer. Underviserne vil derfor blive anmodet om at
omformulere deres tekster, så fokus lægges på almenpsykologien og ikke på den anvendte
psykologi.
Underviserne vil blive bedt om at indlevere deres reviderede tekster inden jul, og teksterne vil
derefter blive sendt til skriftlig godkendelse i studienævnet lige efter nytår.
Med forbehold for de ovenfor omtalte opgaveseminarer blev læseplanen godkendt.
Læseplanen forventes endeligt godkendt i første uge af januar 2007 og vil umiddelbart
derefter blive lagt på hjemmesiden. Den trykte udgave forventes at foreligge midt i januar.

Ad pkt. 4. Forslag til 1-semesters uddannelsesplan.
Det blev på Studienævnets møde den 12. oktober 2006 besluttet at ændre uddannelsesplanens
status. Uddannelsesplanen skal fremover udelukkende bruges som planlægningsredskab for
Studienævnet, så det sikres, at der udbydes det tilstrækkelige antal seminarer på
kandidatuddannelsen fra de forskellige faggrupper. Uddannelsesplanen er derfor heller ikke
bindende for den studerende. På bagsiden af blanketten vil som vejledning blive skitseret de
mulige kombinationer, der findes for kandidatuddannelsen.
Til punktet forelå forslag til skema for uddannelsesplanen. Efter enkelte ændringer blev
forslaget godkendt.

Ad pkt. 5. Godkendelse af pensum for foråret 2007.
Til punktet forelå pensum i
• kognitions- og indlæringspsykologi
• arbejds- og organisationspsykologi, bacheloruddannelsen
• forskningsmetode
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•

grundfag B, pædagogisk psykologi, kandidatuddannelsen.

Alle pensa blev godkendt uden bemærkninger.
Pensum for grundfag B, arbejds- og organisationspsykologi, kandidatuddannelsen er endnu
ikke modtaget. Det vil blive sendt til skriftlig godkendelse i Studienævnet.

Ad pkt. 6. Klage over vejleder og eksaminator.
Til punktet forelå klage over vejledning og feed-back til bacheloropgave, sommereksamen
juni 2006.
Opgaven er færdigbehandlet i eksamensklage-/eksamensankesystemet.
Herudover forelå udtalelser fra vejleder og eksaminator.
Punktet blev behandlet for lukkede døre.
Studienævnet fandt svarene fra vejleder og eksaminator fyldestgørende og havde ikke
yderligere at tilføje.
Sprogbruget i klagebrevet er imidlertid af en sådan karakter, at Studienævnet ikke kan sidde
det overhørigt, og den studerende vil derfor blive indkaldt til samtale med studielederen.

Ad pkt. 7. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.05.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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