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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Orientering. 
2. Tværfagligt seminar. Dispensation fra reglen om deltagersammensætning. 
3. Introduktion til forårets arbejde med studieordningen og implementering af ny karakter-

skala.  
4. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Det besluttedes at optage nyt pkt. 2 på dagsordenen: Tværfagligt seminar. Dispensation fra 
reglen om deltagersammensætning. 
Derefter godkendtes dagsordenen. 
 
 
Ad pkt. 1. Orientering. 
 
Studielederen oplyste, at det er muligt at honorere studerende for deltagelse i ankenævn. 
 
 
Ad pkt. 2. Tværfagligt seminar. Dispensation fra reglen om deltagersammensætning. 
 
Ifølge tidligere studienævnsbeslutning er forudsætningen for oprettelse af tværfaglige semina-
rer på kandidatuddannelsen, at der deltager mindst 5 psykologistuderende og mindst 5 stude-
rende fra andre uddannelser. 
Der er modtaget 35 1.- og 2.-prioritetstilmeldinger til det tværfaglige seminar ”Konflikter og 
konflikthåndtering”, men kun 1 tilmelding fra en studerende fra en anden uddannelse. 
Studielederen har haft kontakt med underviseren, der garanterer, at det faglige indhold vil 
blive som oprindeligt planlagt, uanset at deltagerne næsten udelukkende vil være psykologi-



studerende. På denne baggrund anbefalede studielederen, at Studienævnet gav dispensation til 
at holdet kunne oprettes. 
Studienævnet tilsluttede sig studielederens forslag. Der vil blive optaget 20 studerende. 
 
Ad pkt. 3. Introduktion til forårets arbejde med studieordningen og implementering af 
ny karakterskala.  
 
Til punktet forelå studielederens oplæg: 
• Om 7-trins-skalaen og studieordningsteksten 
• Skabelon til fag med karakter 
 
Studielederen refererede endvidere til tidligere udsendt materiale fra Torben K. Jensen, Center 
for Læring og Uddannelse. 
 
Studielederen oplyste, at han efter møde den 26. januar 2007 har fået forhåndsaccept fra de-
kanen af vores princip (skabelon plus specificeret indhold). 
Studielederen oplyste endvidere, at vores skabelon har vakt gehør hos Institut for Stabskund-
skab, hos HIH og hos psykologi ved Københavns Universitet, samt at han i øjeblikket er i 
kontakt RUC. 
 
Den nuværende tidsplan er: 
Den faglige del af studieordningen forelægges for SN på møde den 22. februar. 
Den administrative del af studieordningen forelægges for SN på møde den 15. marts. 
 
Forslaget til implementering af 7-trinsskalaen vil blive præsenteret for Studienævnet den 22. 
februar. 
 
Både studieordninger og 7-trinsskala skal træde i kraft pr. 1.9. 2007. 
 
 
Ad pkt. 4. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.30. 
 

Preben Bertelsen/ 
    Ingelise Rasmussen 
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