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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 11. oktober 2007.
Orientering.
Godkendelse af specialeregler.
Godkendelse af læseplanen for foråret 2008.
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 11. oktober 2007.
Efter enkelte ændringer godkendtes referatet.

Ad pkt. 2. Orientering.
Strategipapir: Der er hasteindkaldt til ekstra 2-dages møde i november vedr. fakultetets
strategipapir.
STÅ-takst udvalg: Der har været afholdt møde i STÅ-takst udvalget.
Udsendelse af dagsordensmateriale til Studienævnet: Efter ønske fra de studerende, vil
materialet så vidt muligt blive udsendt fredage.
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Ad pkt. 3. Godkendelse af specialeregler.
Der skal jf. Uddannelsesbekendtgørelsen af 5. juli 2007 og Eksamensbekendtgørelsen af 5.
juli 2007 udarbejdes nye regler vedr. tilmelding til specialevejledning og specialeaflevering.
Til punktet forelå studielederens forslag
• nedsættelse af sidetallet for speciale
• administrativt regelsæt.
Ad nedsættelse af sidetallet for speciale:
Studielederen bad Studienævnet diskutere og forhåndsgodkende forslaget med henblik på en
endelig vedtagelse på næste møde, idet forslaget er sendt til høring i København og Aalborg.
Efter en diskussion forhåndsgodkendte Studienævnet en reduktion i sidetallet for specialet,
således at omfanget 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 med +/- 5 sider.
Vedtagelse af dette forslag indebærer en ændring af studieordningen, og vil først kunne træde
i kraft ved dekanens godkendelse af ændringen.
Ad administrativt regelsæt:
Det fremlagte forslag til administrativt regelsæt omfattede dels retningslinier og frister for
tilmelding til vejledning og aflevering og dels retningslinier vedr. vejledningsomfanget.
Studienævnet havde indsigelser imod nedskæringen i antallet af vejledningstimer og ønskede
at overveje dette forslag.
Studienævnet forhåndsgodkendte forslaget med forbehold for omfanget af vejledningstimer.
Forslaget vil blive drøftet igen på møde den 15. november.

Ad pkt. 4. Godkendelse af læseplanen for foråret 2008.
Til punktet forelå indkomne tilbud til læseplanen for foråret 2008.
Studielederen orienterede om, at der nu er indgået aftale om at udbyde undervisning i
psykiatri. Faget vil indgå som ”valgfag” og kan vælges i stedet for psykologiformidling eller i
stedet for opgaveseminar (jf. Studieordning for Bacheloruddannelsen, 2007).
Afprøvningsformen vil blive: Deltagelse, bestået/ikke bestået.
Planerne for faget biologisk psykologi er nu også på plads. Henrik Høgh-Olesen er
koordinator, og undervisningen vil blive varetaget af Henrik Høgh-Olesen samt 2 undervisere
fra Biologisk Institut.
Der foreslås en ændring i eksamensformen til 4 timers skriftlig eksamen. Dette forslag
forudsætter en studieordningsændring.
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Studienævnet vil drøfte forslaget om ændring af eksamensformen på mødet den 15.
november.
Studielederen bad Studienævnet tage stilling til udbudet af opgaveseminarer. Der skal ikke
udbydes flere seminarer, end der er mulighed for at oprette, dvs. behovet på 150-170 pladser
skal dækkes.. Samtidig skal udbudet sættes sådan sammen, at egne VIP og Ph.d. sikres, at
deres undervisningshold oprettes; først derefter inddrages eksterne lektorer. Studielederen
foreslog endvidere, at der i prioriteringen af de eksterne lektorer tages hensyn til hvem, der
har haft den længste tilknytning til instituttet. Undtagelser herfra kan være fornyende tilbud
osv. Studienævnet tilsluttede sig dette forslag, og der vil i foråret blev oprettet 3 hold med
eksterne undervisere.
Studienævnet godkendte læseplanen med forbehold for vedtagelse af ny eksamensform i
biologisk psykologi.

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

Mødet sluttede kl. 11.05.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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