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D A G S O R D E N 
 

0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 13. november 2008.  
2. Orientering. 
3. Fysiologisk psykologi. Studieordningsordningstekst til godkendelse.  
4. Udkast til standardevalueringsskema – forelæsningsrækker.  
5. Godkendelse af læseplanen for foråret 2009.  
6. Godkendelse af pensum for foråret 2009.  
7. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 13. november 2008.  
 
Efter en enkelt tilføjelse godkendtes referatet. 
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
Vejledningskurser professorer/lektorer: Der er modtaget brev fra dekanen om, at alle 
institutter skal besætte 6 ud af 8 pladser hvert år på det obligatoriske vejlederkursus. Besættes 
disse pladser ikke vil institutterne blive pålagt bøder. 
Psykologisk Institut havde planlagt at etablere eget vejlederkursus, men har fået afslag på 
denne anmodning. 
 



ECTS-labelling systemet: I h.t. til de senest modtagne oplysninger fra centralt hold, skal 
informationerne i kursuskatalogerne være mere præcise end hidtil forventet. Det skal være 
muligt for studerende at planlægge indenfor en tidshorisont på 1 år. 
Det vil få betydning for læseplansarbejdet i fremtiden. 
 
Ledelsens møde med rektor: Studielederen orienterede om ledelsens møde med rektor. 
 
Planerne om etablering af cand.pæd.psych. i samarbejde med DPU: Der afholdes møde i 
ministeriet den 17. december. Prorektor Nina Smith har udtrykt ønske om at deltage i dette 
møde. 
 
STÅ-taksterne: Der er forlydender om, at STÅ-taksterne skal hæves generelt. Indtil resultatet 
af ministeriets overvejelser foreligger, vil en ansøgning fra psykologi ikke blive behandlet, og 
rektorerne vil derfor ikke skrive under på den.  
Ansøgningen skal muligvis indarbejdes i akkrediteringsskabelonen. Det overvejes at inddrage 
flere medspillere, f.eks. KL, aftagerpanel samt erhvervslivet. 
 
Studerende i SN: Der indtræder 3 nye studentermedlemmer pr. 1. februar 2009. 
 
Ny rekrutteringsplan: Ifølge den ny rekrutteringsplan skal der ansættes en lektor i 
fysiologisk/biologisk psykologi. 
 
 
Ad pkt. 3 Fysiologisk psykologi. Studieordningsordningstekst til godkendelse.  
 
Til punktet forelå studielederens forslag til ny studieordningstekst for fysiologisk psykologi. 
Pensumomfanget vil blive reduceret til 500 sider.  
 
Studienævnet godkendte målbeskrivelse og pensumomfang. Ændringen træder i kraft pr. 1.2. 
2009 under forudsætning af dekanens godkendelse. 
 
 
Ad pkt. 4. Udkast til standardevalueringsskema – forelæsningsrækker.  
 
Til punktet forelå forslag til standardevalueringsskema omarbejdet i h.t. til studienævnets 
kommentarer på mødet den 13. november 2008. 
Studienævnet kommenterede forslaget, og der vil blive foretaget en mindre tilretning.  
Skemaet vil blive forelagt studienævnet til endelig godkendelse. 
 
 
Ad pkt. 5. Godkendelse af læseplanen for foråret 2009.  
 
Til punktet forelå  
• læseplanen for foråret 2009 til godkendelse. 
• henvendelse fra studenterrepræsentanterne vedr. udbudet af opgaveseminarer, idet de 

anser antallet af udbud som for lille, ligesom udbudet emnemæssigt er for snævert. 
 



Studielederen indledte med en kommentar til de studerendes henvendelse. Han oplyste, at han 
havde været tilbage i faggrupperne for at høre, om der kunne skaffes flere udbud. Det har 
desværre ikke været muligt, idet opgaveseminarer er personbundne og afhængig af de enkelte 
underviseres øvrige opgaver. 
 
Studienævnet gennemgik derefter læseplanen. 
 
På forespørgsel fra de studerende oplyste studielederen, at der kun udbydes et klinisk 
interventionsmetodekursus i forårssemestret.  
Prøveordningen med tilbud om 2 kurser skal diskuteres til foråret. Etablering af et nyt forløb 
vil kræve en grundigere planlægning – logistikken skal være på plads i god tid. 
 
Studienævnet godkendte derefter læseplanen. 
 
 
Ad pkt. 6. Godkendelse af pensum for foråret 2009.  
 
Til punktet forelå forslag til pensum i 
• kognitions- og indlæringspsykologi 
• arbejds- og organisationspsykologi 
• forskningsmetode A 
• grundfag B, arbejds- og organisationspsykologi 
• grundfag B, pædagogisk psykologi 
 
Pensum i kognitions- og indlæringspsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, grundfag B 
arbejds- og organisationspsykologi, grundfag B pædagogisk psykologi blev godkendt uden 
kommentarer. 
 
Pensum i forskningsmetode A blev godkendt under forudsætning af, at det bliver fornyet med 
annotering. 
 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.25. 
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