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Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik Høgh-Olesen, Klaus B. Bærentsen, IV. Anne-Katrine
Hansen, Benjamin Bro Graneberg, Christel Merlin, Emil Lindeløv Vestergaard.
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DAGSORDEN
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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 7. september 2006.
Orientering.
Fordeling af ankesager.
Deltagelse i instruktorundervisning, Sidefag 2006.
Introduktion til arbejdet med karakterskala og studieordningsændringer (kompetenceprofiler og uddannelsesmål).
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjedes nyt pkt. 2. Orientering. Derefter godkendtes dagsordenen.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 7. september 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
•

SL deltog i konference i Ministeriet den 26. september. Udover den nye 7-trins karakterskala blev to ting vedr. specialet nævnt:
1) specialet skal skrives på ½ år og en overskridelse af tidsrammen indebærer 1 brugt
eksamensforsøg. Derefter gives yderligere 3 mdr., og en overskridelse af denne tidsramme indebærer yderligere 1 brugt eksamensforsøg.
2) Studienævnet skal godkende specialetitlen.
Begge dele træder sandsynligvis i kraft pr. 1.9. 2007.
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•

Biologisk psykologi: Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af faget
”biologisk psykologi”. Planen er på sigt og med start i foråret 2008 at etablere et fag,
hvori indgår fysiologisk psykologi, adfærdsgenetik og evolutionspsykologi. Der vil ske en
gradvis udvikling af faget på grundlag af de i øjeblikket eksisterende fagelementer. Arbejdsgruppens udspil vil blive forelagt Studienævnet.

•

Undervisning, pensum og eksamen i udviklingspsykologi: Der blev fra de studerende udtrykt usikkerhed om, hvilke konsekvenser Helmuth Nyborgs tilbagevenden til Instituttet
ville få for undervisning, pensum og eksamen i udviklingspsykologi. Studielederen vil tale
med faggruppen og bede faggruppen informere på næste forelæsning.

Ad pkt. 3. Fordeling af ankesager.
Til punktet forelå oplæg fra studielederen.
Studienævnets studentermedlemmer skal påtage sig at være studentermedlemmer i ankenævn.
Der er i forbindelse med sommereksamen modtaget usædvanligt mange eksamensanker, og
det er nu vanskeligt for 1 eller 2 personer at overkomme alle sagerne; de bør derfor fordeles
mellem alle 4 medlemmer. Studielederen foreslog, at studieadministrationen kontakter studienævnets næstformand hver gang, der skal udpeges et ankenævnsmedlem. Næstformanden har
derefter en frist på 2 dage til at melde tilbage til studieadministrationen om, hvem der påtager
sig den pågældende ankesag.
Opstår der tvivl eller problemer i forbindelse med denne fordeling refererer næstformanden
direkte tilbage til studielederen, også inden for en frist på 2 dage.
I forbindelse med den efterfølgende diskussion lovede studielederen at undersøge, om det er
muligt at honorere de studerende for deres arbejde som ankenævnsmedlemmer.
Studienævnet godkendte den foreslåede procedure.

Ad pkt. 4. Deltagelse i instruktorundervisning. Sidefag 2006.
Til punktet forelå oplæg fra Emil Lindeløv Vestergaard.
Studerende på sidefag 2006 skal på kandidatdelen af deres sidefag have fagene SP, KI og U
(efteråret 2007 og foråret 2008). De studerende har en forventning om, at de får tilbudt instruktorundervisning i fagene. Det drejer sig om 5 studerende.
Studieadministrationen frarådede at placere de studerende på holdet for sidefagsstuderende på
2003-studieordningen, da de 2 sidefagsordninger ikke har samme fagsammensætning, og det
derfor bliver meget svært at få læseplanen til ”at gå op”. Studieadministrationen foreslog i
stedet, at studerende på sidefag 2006 tilmelder sig instruktorundervisning, og at indplaceringen på hold foretages af instruktorsekretæren. På denne måde vil de kunne sættes på et af de
eksisterende hold, der passer med deres øvrige undervisning. Dog vil de ikke alle kunne optages på samme hold, idet alle instruktorer skal have nogenlunde samme belastning (holdstørrelse).
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Studienævnet tilsluttede sig studieadministrationens forslag. Retningslinier og tilmeldingsfrister vil fremgå af læseplanen for efteråret 2007/foråret 2008.

Ad pkt. 4. Introduktion til arbejdet med karakterskala og studieordningsændringer
(kompetenceprofiler og uddannelsesmål).
Studielederen orienterede om de arbejdsopgaver, der ligger foran Studienævnet og faggrupperne, med omskrivning af studieordningerne i henhold til 7-trins karakterskalaen. Studieordningerne skal nu definere opfyldelse af målene. Studielederen har udarbejdet en skabelon for
mål og indhold for de enkelte fag. Den indeholder en standarddel og en fagspecifik del. Skabelonen vil blive præsenteret på lærermødet den 3. oktober.
Studielederen orienterede samtidig om, at han har foreslået dekanen, at der indkaldes til et
hastemøde for studielederne, således at det sikres, at skabelonen også vil kunne bruges ved
udarbejdelse af den nye fælles skabelon for udarbejdelse af studieordninger.

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

Mødet sluttede kl. 10.30.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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