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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 4. april 2006.
Orientering.
Eksamensformer.
3.1. Justeringer og følgebeslutninger til vedtagelser fra SN-mødet den 4. april 2006.
• sygeeksamensmuligheder
• afløsningsopgaver – hvor det er nødvendigt
• haleksaminers varighed
• gruppeopgaver m/ individuel bedømmelse – fag og antal deltagere
• afskaffelse af anonyme eksamensnumre.
3.2. Afstemning om M/C-eksamen på klinisk psykologi, voksne og kliniske psykologi,
børn.
Arbejdsgruppe vedr. genindførelse af forskningsmetode II.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 4. april 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
• Studielederen har udsendt invitation til alle undervisere til deltagelse i arbejdsgruppe vedr.
etablering af fag under overskriften ”biologisk psykologi”. Der er modtaget mange positive reaktioner.
• Det blev på sidste studieledermøde hos dekanen oplyst, at der vil blive stillet krav om gennemsigtighed i forbindelse med undervisningsevalueringer, dvs. at vore evalueringsprocedurer og evalueringsrapporter skal være tilgængelige på nettet i kondenseret form.

•

Dekanens besøgsrunde den 26. april. Studienævnets medlemmer havde et meget positivt
indtryk fra deres respektive møder med dekanen og var meget glade for dekanens tilkendegivelse af, at han gerne tager mod invitation til lignende møder i fremtiden.

Ad pkt. 3. Eksamensformer.
3.1. Justeringer og følgebeslutninger.
Studienævnet godkendte på sit møde den 4. april 2006 et katalog over nye eksamensformer,
der skal træde i kraft pr. 1.9. 2006.
Der er modtaget kommentarer fra lærerne, ligesom der i forbindelse med udarbejdelse af regelsæt til studieordningerne har vist sig nogle fejl og uhensigtsmæssigheder. Studielederen
bad derfor Studienævnet godkende en række justeringer til det vedtagne forslag.
Herudover bad studielederen Studienævnet tage stilling til
• sygeeksamensmuligheder
• afløsningsopgaver – hvor det er nødvendigt
• haleksaminers varighed
• gruppeopgaver m/ individuel bedømmelse – fag og antal deltagere
• afskaffelse af anonyme eksamensnumre.
Studienævnet godkendte justeringerne og godkendte ligeledes efter indarbejdelse af ændringer, der blev fremsat i forbindelse med den efterfølgende diskussion, studielederens forslag til
sygeeksamensmuligheder, haleksaminers varighed samt gruppeopgaver m/ individuel bedømmelse, fag og antal deltagere.
Mulighed for afløsningsopgaver samt afskaffelse af anonyme eksamensnumre vil blive taget
op på et senere møde.
3.2. Afstemning om M/C-eksamen på klinisk psykologi, voksne og klinisk psykologi, børn.
Der er i forbindelse med drøftelsen af de fremtidige eksamensformer blevet fremsat ønske
om, at multiple choice eksamen for klinisk psykologi, voksne og klinisk psykologi, børn afskaffes. Det blev på studienævnsmøde den 4. april 2006 besluttet at udsætte afstemningen til
mødet den 27. april 2006.
Resultatet af afstemningen blev:
3 stemmer for at bibeholde multiple choice eksamen
4 stemmer for at afskaffe multiple choice eksamen og
1 stemme blank
og M/C eksamen for klinisk psykologi, voksne og klinisk psykologi, børn er hermed afskaffet.

Ad pkt. 4. Arbejdsgruppe vedr. genindførelse af forskningsmetode II.
Til mødet forelå forslag fra Allan Jones samt koordinatorerne for kandidatuddannelsens
grundfag om genetablering af forskningsmetode II.

Studienævnet drøftede forslaget og finder det meget relevant. Studienævnet mener imidlertid,
at det bør overvejes, om ikke alle konstituerede fag og de metodeproblematikker, der knytter
sig hertil, bør være repræsenteret (i hovedsagen de 6 kernefag).
Studielederen vil straks efter sommerferien nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for
alle 6 fag, der kan udarbejde et forslag om forskningsmetode II.
Faggrupperne vil blive bedt om at udpege et eller flere medlemmer til en sådan arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen vil blive bedt om også at inddrage overvejelser i forbindelse med en kommende 4 + 4 ordning.

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