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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 25. oktober 2007. 
2. Orientering. 
3. Vedtagelse af eksamensform for “biologisk psykologi”. 
4. Endelig vedtagelse af specialeregler. 
5. Henvendelse fra studerende vedr. feedback, vilkårene for studerende med børn samt 

muligheden for deltagelse i beslutnings- og dialogprocesser. 
6. Eksamensformen for psykiatri. 
7. Optagelse af overtalligt seminar v/ Ditte Hvas Mortensen i læseplanen for foråret 2008. 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Studielederen bad om at få optaget 2 nye punkter på dagsordenen: 6) Eksamensformen for 
psykiatri og 7) Optagelse af overtalligt seminar v/ Ditte Hvas Mortensen i læseplanen for for-
året 2008. 
Derefter godkendtes dagsordenen. 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 25. oktober 2007. 
 
Referat godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 
Studielederen orienterede om, at de nye budgetter udviser ganske alvorlige underskud for de 
kommende år. Underskud som ikke skyldes øgede endsige uansvarlige udgifter fra Instituttets 
side. Heller ikke fald i indtægter som sådan ud over reduceret STÅ-takst. Men derimod at en 
stadigt stigende sum af Instituttets indtægter bliver fjernet til formål uden for Instituttet 
(Rektors pulje, Dekanens pulje, husleje etc.).  
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Ledelsen på Psykologisk Institut har besluttet et meroptag af studerende, som et af tiltagene, 
der kan være med til at rette op på denne udefra påførte problematik. 
De tiltag som ledelsen og/eller Studienævnet derudover måtte komme til at indføre, der kan 
være med til at rette op på denne sammenhæng, skal derfor forstås som reaktioner på udefra 
påførte forhold. De studerende drøftede i den forbindelse forskellige reaktionsformer. 
 
 
Ad pkt. 3. Vedtagelse af eksamensform for “biologisk psykologi”. 
 
Til punkter forelå forslag til eksamensformen for biologisk psykologi. 
 
Studienævnet godkendte forslaget.  
 
Biologisk psykologi bestås ved 

4 timers skriftlig eksamen, intern afprøvning, bestået/ikke bestået. 
Der stilles 5 spørgsmål, der alle skal besvares: 3 mindre spørgsmål indenfor det ad-
færdsgenetiske område, og 2 større spørgsmål indenfor evolutionsbiologi og evoluti-
onspsykologi. 
 

 
Ad pkt. 4. Endelig vedtagelse af specialeregler. 
 
Til punktet forelå dels 1) forslag til nedsættelse af sidetallet for specialet og dels 2) forslag til 
administrativt regelsæt.  
 
ad 1) nedsættelse af sidetallet. 
Forslaget, der blev forhåndsgodkendt på studienævnsmøde den 25. oktober 2008, blev nu 
endeligt godkendt.  
Følgende studieordningsændring vil blive indsendt til Dekanen til godkendelse. 

Specialets omfang bliver: 
• 65-75 sider og bilag tæller ikke med i bedømmelsen eller 
• der skrives to artikler, hvoraf den ene skal være empirisk (20-25 sider), medens den 

anden skal være et mere omfattende review i tilknytning til den første artikel og dens 
emneområde (30 sider). Kan afviges +/- 5 sider. 

 
Regelsættet træder i kraft, så snart Dekanens godkendelse foreligger. 
 
ad 2) administrativt regelsæt. 
Det fremlagte forslag til administrativt regelsæt omfatter dels retningslinier og frister for til-
melding til vejledning og aflevering, og dels retningslinier vedr. vejledningsomfanget. 
Forslaget, der blev forhåndsgodkendt på studienævnsmøde den 25. oktober 2008 med forbe-
hold for antallet af vejledningstimer, blev nu endeligt godkendt.  
Følgende forslag er sendt til Dekanen til godkendelse: 
 
• Specialet skal afleveres senest 6 måneder efter tilmeldingsdatoen. Afleveres det ikke inden 

for denne frist bruges 1 eksamensforsøg.  
• Bedømmelse skal foreligge inden for 6 uger efter aflevering (juli måned og i perioden 22. 

december til 1. januar - begge datoer inkl. – medregnes ikke). 

 2



• Studerende, der bruger et eksamensforsøg efter 6 måneder – enten ved at undlade at afle-
vere eller ved at få deres speciale bedømt med karakterer mindre end 2 – gives mulighed 
for et andet forsøg med en lettere omformuleret overordnet problemformulering, der har 
en afleveringsfrist på 3 måneder efter fornyet tilmeldingsdato. Efter samme princip gives 
der mulighed for et 3. eksamensforsøg. 

• Tilmelding sker ved indlevering af specialekontrakt til Studieadministrationen. 
Tilmeldingsdatoen, og dermed fristen for aflevering af specialet, regnes fra datoen for vej-
lederens underskrift på kontrakten..  

• Problemformuleringen skal angives på kontrakten. Problemformuleringen skal være over-
ordnet formuleret, således at der gives mulighed for erkendelsesudvikling og udviklinger i 
specialeprojektet og den mere detaljerede og/eller elaborerede problemformulering un-
dervejs i vejlednings- og skriveforløbet. En eventuelt mere elaboreret problemformulering 
angives i specialet sammen med den overordnede problemformulering. 

• Der gives i første omgang i alt 15 vejledningstimer til specialet. Heraf kan medgå op til 2 
vejledningstimer inden specialet formelt tilmeldes elektronisk. Ved første 3 måneders 
forlængelse gives der 2½ vejledningstimer, og ved yderligere 3 måneders forlængelse gi-
ves der igen 2½ vejledningstimer. 

• Studerende og vejleder aftaler indbyrdes, hvornår vejlederen tilmelder specialet første 
gang (efter 2. vejledningstime, hvis der benyttes vejledning før tilmelding).  

• Ved manglende indlevering eller dumpning skal der igen foretages aktiv tilmelding ved 
indlevering af kontrakt. Dato for tilmelding er datoen for vejlederens underskrift. Tilmel-
ding skal ske senest 14 dage efter udløbet af frist for aflevering af specialet. Er der tale 
om et dumpet speciale skal tilmelding senest ske første hverdag efter at klagefristen er 
udløbet, eller første hverdag efter at eventuel klage/ankesag er endeligt afgjort.  

• Der kan ikke foretages tilmelding i juli måned og i perioden 22. december til 1. januar 
(begge datoer inkl.). Tilmelding sker første hverdag herefter. Skulle ovennævnte klagefri-
ster og ankeafgørelser ligge inden for disse to perioder, regnes ny tilmeldingsfrist fra pe-
riodernes udløb. 

• Se i øvrigt om dispensationsmuligheder (f.eks. ved barsel eller sygdom) i Studiehåndbo-
gens afsnit herom. 

 
Regelsættet vil blive optaget i Studiehåndbogen, så snart Dekanens godkendelse foreligger. 
 
 
Ad pkt. 5. Henvendelse fra studerende vedr. feedback, vilkårene for studerende med 
børn samt muligheden for deltagelse i beslutnings- og dialogprocesser. 
 
Til punktet forelå henvendelse fra studerende, der  
• rykkede for en beslutning om de fremtidige feed-back regler 
• gjorde indsigelse imod de indskrænkede muligheder for ekstra tid til eksamen for stude-

rende med børn 
• gjorde indsigelse imod den sene udsendelse af studienævnsmateriale, idet det forhindrer 

de studerende i at tage del i beslutnings- og dialogprocesser. 
 
Studienævnet havde følgende kommentarer til henvendelsen: 
 

 3



ad feed-back: 
Der er nedsat et feed-back udvalg, og det arbejder på at fremstille forskellige feed-back mo-
deller. 
 
ad forlængelse af eksamenstiden for studerende med børn: 
Der vil ikke blive ændret på reglerne om forlænget eksamenstid for studerende med børn. 
Formuleringen om at der kan søges dispensation på grundlag af særlige, dokumenterede for-
hold kan ikke ændres. I sagens natur kan dispensationsgrundlag ikke foregribes, idet der altid 
netop er tale om særlige omstændigheder, som ikke kan foregribes af gældende regelsæt. 
 
ad beslutnings- og dialogprocesser: 
Studerende har rig mulighed for at deltage i fagrådsarbejdet. Dagsordenen vil blive udsendt 
om fredagen inden et studienævnsmøde. Studienævnet har faktisk en praksis, som der også 
for nylig er blevet gjort brug af, hvor særlige dagsordenspunkter udsættes til et efterfølgende 
studienævnsmøde for netop at få tid til behandlingen. 
 
 
Ad pkt. 6. Eksamensformen for psykiatri. 
 
Der blev fremlagt forslag om, at valgfaget psykiatri bestås ved en 3-timers skriftlig eksamen, 
intern, bestået/ikke bestået. Der stilles 3 spørgsmål, som alle skal besvares. 
 
Studienævnet godkendte forslaget. 
 
 
Ad pkt. 7. Optagelse af overtalligt seminar v/ Ditte Hvas Mortensen i læseplanen for 
foråret 2008. 
 
På baggrund af henvendelse fra KI-faggruppen blev det besluttet at optage Ditte Hvas Mor-
tensens MTI-opgaveseminar som overtalligt opgaveseminar i læseplanen for foråret 2008. 
 
 
Ad pkt. 8. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl.10.55. 
 

Preben Bertelsen 
Studieleder 
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