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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 19. april 2007.  
2. Orientering. 
3. Suppleant indtræder i Studienævnet. 
4. Forslag om at fjerne deltagelseskravet på Forskningsmetode A og Forskningsmetode B. 
5. Specialer baseret på artikler.  
6. Godkendelse af Studieordninger: 

1. Bacheloruddannelsen.  
2. Sidefagets 1. del (bachelor).  
3. Kandidatuddannelsen.  
4. Sidefagets 2. del (kandidat).  

7.  Godkendelse af pensum: 
1. Social- og personlighedspsykologi.  
2. Udviklingspsykologi.  
3. Klinisk, voksne.  
4. Klinisk, børn og unge.  
5. Pædagogisk psykologi.  
6. Grundfag A, klinisk psykologi.  

8. Midlertidig feed-back ordning.  
9. Dispensationsansøgning.  
10. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendes uden bemærkninger. 
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Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 19. april 2007.  
Referatet godkendtes uden bemærkninger. 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 
Der forelå ingen sager til Orientering. 
 
 
Ad pkt. 3. Suppleant indtræder i Studienævnet. 
 
Lektor Allan Jones udtrådte af Studienævnet pr. 11 maj 2007. Allan Jones fratræder sin 
stilling med udgangen af maj måned og afholder i perioden 12.-31. maj 2007 ferie. 
Lektor Mikael Thastum indtræder i stedet. 
 
 
Ad pkt. 4. Forslag om at fjerne deltagelseskravet på Forskningsmetode A og 
Forskningsmetode B. 
 
Til mødet forelå forslag til at afskaffe tilstedeværelseskravet på Forskningsmetode A og 
Forskningsmetode B. Tilstedeværelseskravet blev i sin tid indført, fordi denne undervisning 
forsøgsmæssigt blev placeret i weekender, og underviserne ønskede at sikre, at de studerende 
mødte frem. Denne begrundelse er ikke længere gyldig, og der er fra undervisernes side ikke 
ønske om tilstedeværelsespligt.  
 
Studienævnet tilsluttede sig forslaget, og fagene bestås fremtidigt ved øvelsesrapport. 
 
 
Ad pkt. 5. Specialer baseret på artikler.  
 
Til punktet forelå henvendelse fra Ask Elklit, som på baggrund af indvundne erfaringer beder 
Studienævnet genoverveje kravene til et speciale baseret på artikler. Med henvisning til det 
store arbejde det er at skrive publiceringsværdige artikler, foreslår Ask Elklit, at der slækkes 
på omfangskravet. Herudover kan den sammenbindende tekst virke både påklistret og måske 
også så uhensigtsmæssig, at den reelt er med til at trække helhedsindtrykket ned. 
 
Efter en diskussion besluttede Studienævnet at sende nedennævnte model til kommentering 
hos samtlige VIP: 
”Der skrives et kandidatspeciale (her ses bort fra 4+4 specialer) bestående af blot to artikler, 
hvoraf den ene skal være empirisk (ca. 20-25 sider), mens den anden skal være et mere 
omfattende review i tilknytning til den første artikel og dens emneområde (30 sider) (og altså 
ikke yderligere sammenbindende tekst).” 
 
Studienævnet vil færdigbehandlet forslaget på mødet den 31. maj 2007. 
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Ad pkt. 6. Godkendelse af Studieordninger. 
 
Til punktet forelå de færdige forslag til studieordninger gældende pr. 1.9. 2007 udarbejdet i 
h.t. 2004-bekendtgørelsen samt 7-trins-skalaen. Samtlige fagbeskrivelser/formålsbeskrivelser 
samt bacheloruddannelsens eksamensformer blev godkendt på Studienævnets møder den 1. 
marts hhv. 29. marts 2007. 
Studienævnet gennemgik forslagene og der var følgende bemærkninger: 

 
Ad 6.1. Bacheloruddannelsen.  
Det blev besluttet på studienævnsmødet den 31. maj 2007, at diskutere en eventuel ændring af 
eksamensformen for arbejds- og organisationspsykologi til porteføljeeksamen. Derefter 
godkendtes studieordningen. 
 
Ad 6.2. Sidefagets 1. del (bachelor).  
Det blev besluttet på studienævnsmødet den 31. maj 2007, at diskutere en eventuel ændring af 
eksamensformen for arbejds- og organisationspsykologi til porteføljeeksamen. Derefter 
godkendtes studieordningen. 
 
Ad 6.3. Kandidatuddannelsen.  
Det blev besluttet af afvente høringssvar vedr. ”specialer baseret på artikler”, se dagsordenens 
pkt. 5. 
Herudover var der enighed om at bede underviserne evaluere eksamensformen ”l0 siders 
opgave m/ posterpræsentation”. 
 
Det vil på mødet den 31. maj 2007 blive besluttet, om reglerne for disse eksamensformer skal 
ændres/justeres. 
 
Derefter godkendtes studieordningen. 
 
Ad 6.4. Sidefagets 2. del (kandidat).  
Studieordningen godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 7. Godkendelse af pensum: 
 
Til punktet forelå forslag til vejledende pensum for nedennævnte fag. Der var følgende 
bemærkninger: 
 
Ad 7.1. Social- og personlighedspsykologi.  
Studienævnet godkendte pensum uden bemærkninger. 
 
Ad 7.2. Udviklingspsykologi.  
Studienævnet godkendte pensum uden bemærkninger. 
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Ad 7.3. Klinisk, voksne.  
Studienævnet godkendte pensum men besluttede at anmode faggruppen om at udarbejde mere 
omfattende annoteringer. 
 
 
Ad 7.4. Klinisk, børn og unge.  
Studienævnet godkendte pensum uden bemærkninger. 
 
Ad 7.5. Pædagogisk psykologi.  
Studienævnet godkendte pensum uden bemærkninger. 
 
Ad 7.6. Grundfag A, klinisk psykologi.  
Studienævnet godkendte pensum men besluttede at anmode faggruppen om at udarbejde mere 
omfattende annoteringer. 
 
 
Ad pkt. 8. Midlertidig feed-back ordning.  
 
Studienævnet har nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af reglerne for feed-back på 
eksamensopgaver (jf. SN-referat af 15. marts 2007). 
På Studienævnets møde den 29. marts 2007 blev der fremsat ønske om en ”midlertidig feed-
back ordning” indtil arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde. Studienævnet bad på dette møde 
arbejdsgruppen om at fremkomme med et forslag til pilotprojekt i forbindelse med eksamen i 
kognitions- og indlæringspsykologi juni 2007. 
 
Da det ikke tidsmæssigt har været muligt for arbejdsgruppen at komme i gang med arbejdet, 
fremlagde studenterrepræsenterne efter aftale med studielederen et forslag til en midlertidig 
feed-back ordning til sommereksamen 2007. Ifølge de studerendes forslag skulle udmeldes 
feed-back perioder og etableres lister til tilmelding (bindende). 
 
Lærerrepræsentanterne var enige om, at feed-back i forbindelse med eksamen en værdifuld, 
og der var stor sympati for forslaget. Imidlertid kunne forslaget ikke lade sig gøre i praksis, 
dels på grund af de tidsmæssige bindinger, der på nuværende tidspunkt er fastsat for den 
kommende sommereksamen, dels på grund af lærernes andre forpligtelser. Studienævnet 
enedes om at i løbet af efteråret at drøfte mulighederne for at etablere feed-back i forbindelse 
med eksamen i udviklingspsykologi, januar 2008. 
 
 
Ad pkt. 9. Dispensationsansøgning.  
 
Punktet behandledes for lukkede døre. 
 
Til punktet forelå ansøgning fra studerende, der i øjeblikket er på studieophold i udlandet. 
Den studerende udtrykker i sin ansøgning bekymring for, om et af de valgte fag på det 
udenlandske universitet lever op til det krævede niveau. Den studerende har derfor ansøgt om 
dispensation til at aflægge eksamen i vort tilsvarende fag i forbindelse med sygeeksamen i 
august måned. 
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Forudsætningen for deltagelse i sygeeksamen er ifølge Studieordningen for 
Kandidatuddannelsen, at den studerende har været tilmeldt den ordinære eksamen samt 1) at 
sygdom – dokumenteret ved lægeerklæring – gør det umuligt for den studerende at påbegynde 
eksamensperioden eller 2) hvis sygdom – dokumenteret ved lægeerklæring – indtræder i 
eksamensperioden.  
 
Ansøgeren opfylder således ikke betingelserne for at deltage i sygeeksamen. Studienævnet 
diskuterede derefter, om der forelå særlige dokumenterede omstændigheder, der kunne 
begrunde en dispensation. 
 
Den studerendes studieophold er forhåndsgodkendt, og studielederen oplyste, at fag 
forhåndsgodkendt i forbindelse studieophold i udlandet vil blive meritoverført, såfremt fagene 
lever op til studieordningens krav om omfang (ECTS) og niveau (KAND) samt er i 
overensstemmelse med forhåndsgodkendelsen.  
 
Der foreligger ingen dokumentation for, at det valgte fag ikke opfylder disse krav, og 
Studienævnet kunne derfor ikke imødekomme ansøgningen om dispensation til en særlig 
eksamen. 
 
 
Ad pkt. 10. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.25. 
 

Preben Bertelsen/ 
  Ingelise Rasmussen 
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