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DAGSORDEN
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets konstituerende møde den 2. februar 2006.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 2. februar 2006.
Orientering.
Sidefagsuddannelsen.
Ugeeksamen. Administrative regler.
Genindlevering af gruppeopgaver. Regelsæt.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets konstituerende møde den 2. februar 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 2. februar 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 3. Orientering.
Undervisningen i fysiologisk psykologi: Den nyansatte adjunkt Caroline Ripa vil varetage
undervisningen i faget. Caroline Ripa tiltræder 1. marts og undervisningen starter/slutter derfor senere end oprindeligt planlagt. Studielederen vil orientere 2. semesters studerende fredag

den 24. februar. Forelæsningsrækken vil omfatte 10 undervisningsgange. Eksamen vil blive
tilpasset de nye forhold. og der er fremsat forslag om, at eksamensspørgsmålene bliver baseret
udelukkende på grundbogen.
Undervisningen i test- og undersøgelsesmetode: Ledelsen arbejder i øjeblikket på at skaffe en
erstatningsunderviser. Der afholdes møde med mulig underviser torsdag den 16. februar eftermiddag.

Ad pkt. 4. Sidefagsuddannelsen.
Der skal udarbejdes en ny sidefagsuddannelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr.
338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne.
Ifølge MVTU’s Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav) af 18. januar 2006 skal sidefagsuddannelsen indeholde ”Socialpsykologi, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi samt læring og kognition”. Endvidere skal kandidaten have ”viden om psykologiens filosofi og videnskabsteori,
have viden om psykologiens forskningsmetoder, herunder kunne identificere etiske problemstillinger i psykologisk forskning”.
Der er to sæt vanskeligheder med disse forudsætninger:
1) Kravene til sidefagsuddannelserne fra andre fakulteter og institutioner kan variere både
mht. ECTS-omfang og mht. niveau, så det ligger ikke lige for at lave én studieordning for
alle. Der er forskellige modeller (eller der vil komme flere) med forskellige ECTS-vægtninger. Humaniora på Aarhus Universitet har vedtaget en model på 105 ECTS, hvoraf de
45 ECTS skal ligge på BAC-niveau og de 60 ECTS på kandidatniveau. Første semester
(svarende til 5. semester på den studerendes samlede bacheloruddannelse), må kun være
på 15 ECTS.
2) Den faglige progression i psykologistudiet gør, at det ikke er lige til at udbyde en række
fag, som sidefagsstuderende efter eget skøn kan vælge. På bachelorniveau forudsætter de
anvendte fag, at de almene fag er bestået, og på kandidatniveau forudsætter de anvendte
fag, at de tilsvarende anvendte fag er bestået på bachelorniveau.
I Humanioras 105 ECTS-model skal der være to semestre (60 ECTS) på kandidatniveau.
Med henvisning til progressionskravet kan kandidatuddannelsens grundfag og seminarer
under ingen omstændigheder indgå i sidefagsuddannelsen, idet det vil forudsætte, at de
pågældende fag allerede er bestået på bachelorniveau.
Studielederen fremlagde forslag om, at sidefagsuddannelsen sammensættes af
• en basispakke på 45 ECTS bestående af social- og personlighedspsykologi, kognitions- og
indlæringspsykologi samt udviklingspsykologi. De studerende følger forelæsningsrækkerne på bachelorniveau, men eksamineres på kandidatniveau i form af skriftlig hjemmeopgave/15 sider (evt. med vejledning).
• derudover opbygges uddannelsen af moduler, som den enkelte studerende kan sammensætte til det antal ECTS, som deres studieordning kræver af en sidefagsuddannelse.

Semesteropbygningen vil blive følgende:
Semester
1

Niveau, ECTS
BAC 15

2

BAC 30

3
4

KAND 30
KAND 30

Fag (niveau og ECTS i parentes)
Valgfrit: K (BAC 10)/P (BAC 10) +
Psykologiens filosofi (BAC 5)
[plads til HUM BAC-opgave/15 ECTS ]
AO (BAC 10) + Adfærdsgenetik (BAC 5) + Fysiologisk
psykologi (BAC 5) + Fordybelsesaktivitet (BAC 10)
SP (KAND 15) + U (KAND 15)
KI (KAND 15) +
valgfrit: AO grundfag (KAND 15) eller P grundfag
(KAND 15)

Studielederen gjorde opmærksom på, at sidefagsuddannelsens sammensætning af fag fra bacheloruddannelsen, der går på tværs af årgangene (der indgår fag fra 1. + 3. + 5. semester hhv.
2. + 4. semester i sidefagets 1. hhv. 2. semester), vil mindske fleksibiliteten i forbindelse med
planlægning af undervisning og eksamen for både sidefags- og bacheloruddannelsen.
Efter en diskussion tilsluttede Studienævnet sig forslaget. Forslag til studieordning vil blive
fremlagt på næste studienævnsmøde.

Ad pkt. 5. Ugeeksamen. Administrative regler.
På foranledning af henvendelse fra en medstuderende, bad studentermedlemmerne Studienævnet overveje at ændre reglen ”Studerende med pasningsansvar for et eller flere børn i alderen til og med 9 år kan gives tilladelse til at anvende to dage ekstra, dvs. 9 dage til besvarelse af ugeeksamensopgaven”.
Der er blevet fremsat ønske om at forhøje aldersgrænsen, idet også større børn kan være forstyrrende i en eksamensperiode.
Studielederen oplyste, at den nævnte regel stammer helt tilbage fra 1970’erne, og at det må
formodes, at rationalet bag reglen var, at børn fra 10 år og opefter må betragtes som rimeligt
selvhjulpne. Reglen har i de mange år fungeret uproblematisk.
Efter en diskussion besluttede Studienævnet at fastholde den nugældende aldersgrænse og
fremhævede, at der – under forudsætning af at der foreligger usædvanlige forhold – altid vil
kunne søges dispensation fra regelsættet.

Ad pkt. 6. Genindlevering af gruppeopgaver. Regelsæt.
Til punktet forelå forespørgsel om gældende regler i forbindelse med genindlevering af gruppeopgave m/ individuel bedømmelse, hvor 1 deltager bestod og 2 deltagere fik bedømmelsen
ikke bestået.

Med udgangspunkt i et oplæg fra studielederen diskuterede Studienævnet den fremlagte problemstilling. Studielederen vil udarbejde et forslag til regelsæt til forelæggelse på næste studienævnsmøde.
Ad pkt. 7. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.20.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen

