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Eventuelt.

Godkendelse af dagsorden.
Studienævnsmødet den 22. februar 2007 måtte på grund af snestormen aflyses. Som erstatning blev indkaldt til ekstraordinært møde den 1. marts 2007 med henblik på behandling af de
mest hastende punkter.
Øvrige punkter vil blive behandlet på studienævnsmødet den 15. marts 2007:
• Forskningsmetode 2.
• Evaluering af 27-timers eksamen.
• Dispensation til ekstra tid til 27-timers eksamen.
• Feed-back på eksamensopgaver.
• Holdstørrelse, instruktorhold.
Dagsordenen for det ekstraordinære møde blev godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse af referat fra 1) konstituerende møde den 1. februar 2007 samt 2) ordinært
møde den 1. februar 2007.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.
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Ad pkt. 2. Orientering.
Behandling af kvote 2 ansøgere er fastsat til den 24. og 25. maj 2004. Alle studienævnsmedlemmer deltager. Orientering vil blive udsendt senere.

Ad pkt. 3. Studieordning. Fagbeskrivelser.
Til punktet forelå fagbeskrivelserne til de nye studieordninger med beskrivelse af
Fagenes formål
Fagenes domæne
Fagenes genstandsområder samt
Kriterier for målopnåelse.
Før mødet bemærkede Benjamin Graneberg overfor Studielederen, at der i fagbeskrivelsen er
indført en ny eksamensform for adfærdsgenetik, uden at det har været forelagt Studienævnet.
Studielederen undskyldte, at han på grund af travlhed havde glemt, at der i fagbeskrivelsen
var taget højde for ændring af eksamensformen for adfærdsgenetik. Han lovede at tage dette
fags eksamensform op som selvstændigt punkt (se pkt. 5).
Herefter godkendte Studienævnet fagbeskrivelserne.

Ad pkt. 4. Sidefagsuddannelse i psykologi m/ erhvervsøkonomi som hovedfag
Der skal udarbejdes en ny studieordning for sidefagsuddannelsen i psykologi m/ erhvervsøkonomi som hovedfag i henhold til 2004-bekendtgørelsen. Uddannelsen er en 4-semesters
uddannelse på i alt 105 ECTS.
Studielederen forelagde forslag om, at der fremtidigt udbydes én sidefagsordning, der skal
gælde for alle sidefagsstuderende uanset hovedfag. Etableringen af en sådan sidefagsordning
forudsætter, at Erhvervsøkonomi godkender uddannelsens sammensætning. Studielederen
ønskede imidlertid Studienævnets stillingtagen, før der tages kontakt til Erhvervsøkonomi.
Studenterrepræsentanterne kunne ikke støtte forslaget, som det forelå. Sigrid Hauerslev Larsen oplyste, at hun har det indtryk, at de sidefagsstuderende med erhvervsøkonomi som hovedfag har et andet sigte med deres uddannelse end øvrige sidefagsstuderende. De ønsker at
bruge deres uddannelse i erhvervslivet til forskel for øvrige sidefagsstuderende, der sigter
mod undervisningssektoren. Der bør derfor tages hensyn til, at uddannelsens sammensætning
er fagligt relevant.
Herudover bør alle sidefagsstuderende, efter hendes mening, have mulighed for at vælge et
seminar.
Studielederen vil arbejde videre med forslaget på baggrund af de fremsatte kommentarer.
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Ad pkt. 5. Adfærdsgenetik, Eksamensform.
Undervisningen i adfærdsgenetik varetages i foråret 2007 af to post.doc. fra Biologisk Institut.
Det har været diskuteret at ændre eksamensformen fra essay til multiple-choice for at lette
eksamensbyrden. Det kan desværre ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt, idet semestret
er i gang, og eksamensformen er udmeldt. Det vil imidlertid også – ved nærmere eftertanke –
være lige så stor en arbejdsbyrde med så kort varsel at skulle udarbejde et sæt multiple choice
spørgsmål, som at skulle rette 170 5-siders essay-opgaver. Eksamensformen for den kommende eksamen vil derfor som allerede meddelt være 5-siders essay, besvarelse af lærerstillet
spørgsmål.
Der var i Studienævnet enighed om, at fagbetegnelsen fremover ændres til ”Biologisk psykologi”, og at der arbejdes hen mod en anden eksamensform. Studielederen vil indarbejde denne
ændring i den nye studieordning.

Ad pkt. 6. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.45.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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