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Referat af møde i Det psykologiske Studienævn
torsdag den 18. maj 2006, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik Høgh-Olesen, Klaus B. Bærentsen, Klaus N. Nielsen,
IV. Benjamin Bro Graneberg (pkt. 0-3), Christel Merlin, Emil Lindeløv Vestergaard.
Fraværende m/ afbud: IV. Anne-Katrine Hansen.
Fra administrationen: Ingelise Rasmussen.
Esben Hougaard deltog i pkt. 3.
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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 27. april 2006.
Orientering.
M/C-eksamen i klinisk psykologi, børn og klinisk psykologi, voksne.
Revision af eksamensformer:
• Ikke M/C eksamen på studieintroduktion.
• Ikke ekstern censur på AO, K og P på bacheloruddannelsen.
Supplering af bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskravene til
kandidatuddannelsen.
Evaluering af studieintroduktion.
Evaluering af voksenklinisk, bacheloruddannelsen.
Godkendelse af pensum:
Social- og personlighedspsykologi, bacheloruddannelsen.
Udviklingspsykologi, bacheloruddannelsen.
Klinisk psykologi, voksne, bacheloruddannelsen.
Klinisk psykologi, børn, bacheloruddannelsen.
Pædagogisk psykologi, bacheloruddannelsen.
Klinisk grundfag, kandidatuddannelsen.
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
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Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 27. april 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

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

Ad pkt. 3. M/C-eksamen i klinisk psykologi, børn og klinisk psykologi, voksne.
Til punktet forelå klinisk faggruppes indsigelser mod Studienævnets vedtagelse af 27. april
2006 om afskaffelse af M/C-eksamen på klinisk psykologi, børn og klinisk psykologi, voksne
på bacheloruddannelsen. Esben Hougaard havde bedt om at deltage i dette punkt med henblik
på at fremlægge faggruppens synspunkter samt besvare eventuelle spørgsmål.
Studielederen indledte med at beklage hele sagsforløbet, der havde været meget uheldigt.
Forløbet har samtidig vist, at Studienævnet skal være mere opmærksom på at høre berørte
parter før en vedtagelse af så væsentlige ændringer. Studielederen præciserede endvidere, at
en ny afstemning kun ville kunne komme på tale, hvis et stort flertal blandt Studienævnets
medlemmer anbefalede det.
Studienævnet drøftede derefter klinisk faggruppes henvendelse, hvorefter Esben Hougaard
blev indkaldt til deltagelse i mødet.
Esben Hougaard oplyste, at klinisk faggruppe var vrede over sagsforløbet. Han orienterede
herefter om faggruppens modstand mod vedtagelsen, og oplyste i denne forbindelse om den
store forøgelse af faggruppens arbejdsbyrde, som vedtagelsen ville medføre. Han præciserede
til slut, at såfremt beslutningen blev fastholdt, ville faggruppen bede sig fritaget for det halve
af deres specialevejledningsbyrde indtil overarbejdspuklen er nedskrevet.
Studienævnet takkede Esben Hougaard for indlægget.
Studienævnet drøftede derefter på baggrund af Esben Hougaards indlæg, om der var fremført
nye argumenter, der kunne begrunde en ny afstemning.
Der var ikke flertal for at afholde en ny afstemning, og vedtagelsen af afskaffelse af M/C-eksamen fastbeholdes.

Ad pkt. 4. Revision af eksamensformer.
Ved gennemskrivningen af studieordningerne i forbindelse med indarbejdelse af de nye eksamensformer, viser der sig løbende uhensigtsmæssigheder, der giver anledning til justeringer
af det oprindeligt vedtagne eksamensformskatalog.
•

Eksamensformen M/C på faget studieintroduktion er ikke relevant og fjernes derfor.
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•

Indførelse af ekstern censur på arbejds- og organisationspsykologi, klinisk psykologi børn
og voksne samt pædagogisk psykologi på bacheloruddannelsen er meget omkostningstungt og fjernes derfor. Fagene har ikke hidtil været eksternt censurerede.

Ad pkt. 5. Supplering af bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskravene
til kandidatuddannelsen.
Studienævnet blev på møde den 16. marts 2006 orienteret om muligheden for at tilbyde supplerende fag til ansøgere til kandidatuddannelsen, hvis bacheloruddannelse ikke opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen i psykologi ved Aarhus Universitet.
Sekretariatet for Efter- og videreuddannelse har oplyst, at fagene skal udbydes som enkeltfag i
dagtimerne (tompladsordningen). Som tompladsstuderende betaler man for undervisning +
eksamen, og den studerende følger studieordningens regelsæt.
Studielederen bad Studienævnet godkende, at vi i år tilbyder pladser på de anvendte fag på
bacheloruddannelsen, klinisk børn, klinisk voksne samt pædagogisk psykologi i efteråret 2006
og arbejds- og organisationspsykologi i foråret 2007. Det vil dreje sig som mellem 10 og 15
pladser (flest på P og færrest på K).
Forudsætningerne for at få tilbudt supplering vil være:
• ansøgeren skal have afsluttet sin bacheloruddannelse
• ansøgeren må ih.t. den faglige vurdering højst mangle 30 ECTS for at opfylde
adgangskravene til kandidatuddannelsen i psykologi ved Aarhus Universitet som defineret
i studieordningen.
Studienævnet godkendte forslaget. Forslaget vil herefter blive fremsendt til Dekanen til godkendelse samt prisfastsættelse.

Ad pkt. 6. Evaluering af studieintroduktion.
Til punktet forelå evaluering af faget studieintroduktion. Koordinator Jan Tønnesvang oplyste
i sine bemærkninger til evalueringen, at der allerede i det kommende efterårssemester er foretaget justeringer i forelæsningsrækken på baggrund af oplysningerne i evalueringen.
Studienævnet takkede for evalueringen og tog den til efterretning.

Ad pkt. 7. Evaluering af voksenklinisk, bacheloruddannelsen.
Til punktet forelå Studienævnets evalueringsudvalgs evalueringsrapport.
Studienævnet konstaterede, at evalueringsmetoden var omfattende, gedigen, lovende og brugbar. Det er et godt værktøj, idet det er meget dialogorienteret.
Der var dog enighed om, at det er et meget stor arbejde, for stort til at bruge som standard.
Det blev derfor foreslået, at denne metode kun bruges, når der har været store ændringer, nye
tiltag eller problemer. Som standard evaluering blev foreslået elektronisk evaluering.
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Studienævnet tog evalueringen til efterretning.

Ad pkt. 8. Godkendelse af pensum.
Social- og personlighedspsykologi:
Pensum blev godkendt uden kommentarer.
Udviklingspsykologi:
Pensum blev godkendt uden kommentarer.
Klinisk psykologi, voksne:
Pensum blev godkendt uden kommentarer
Klinisk psykologi, børn:
Pensum blev godkendt uden kommentarer
Pædagogisk psykologi:
Pensum blev godkendt uden kommentarer
Klinisk Grundfag:
Pensum var ikke annoteret, hvorfor Studienævnet udsatte behandlingen til næste møde.

Ad pkt. 9. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.05.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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