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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnsmøder den 27. marts og den 4. april 2008.
Orientering.
Godkendelse af ny forretningsorden for SN.
Undervisningsudbud efteråret 2008.
Oplæg vedr. evaluering.
Oplæg vedr. feedback.
Godkendelse af pensum:
Udviklingspsykologi.
Klinisk psykologi børn.
Klinisk psykologi voksne.
Forskningsmetode B.
Eventuelt.

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøder den 27. marts og den 4. april
2008.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
• Ugeeksamen i kandidatuddannelsens grundfag: Studielederen oplyste, at vedtagelsen på
studienævnets møde den 4. april 2008 om, at blank aflevering ikke giver ret til
omeksamen, ikke er lovlig. Vedtagelsen er tilbagekaldt og de berørte studerende er
orienteret.
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•
•

•

De studerendes evaluering af 27-timers eksamen: Studielederen beklagede at han
desværre endnu ikke har fået udarbejdet forslag til evalueringsprocedure. Vil forhåbentligt
kunne fremlægges i løbet af en uges tid.
Læringsportefølje: Caspar Christensen oplyste, at der var problemer med fortolkningen af
studieordningens tekst vedr. læringsporteføljen til 27-t eksamen i arbejds- og
organisationspsykologi. Studielederen vil tage kontakt til underviseren for at undersøge
nærmere.
STÅ-takster: Universiteternes fælles henvendelse ligger nu på dekanens bord.

Ad pkt. 3. Godkendelse af ny forretningsorden for SN.
På grundlag af ny standardforretningsorden blev opdateret forretningsorden fremlagt til
godkendelse.
Forretningsordenen blev godkendt.

Ad pkt. 4. Undervisningsudbud efteråret 2008.
Til mødet forelå oversigt over undervisningsudbud for efteråret 2008.
Læseplanen vil blive fremlagt til godkendelse på mødet den 29. maj 2008.
På grundlag af bemærkninger vedr. indholdet af faget studieintroduktion samt belastningen på
bacheloruddannelsens 2. semester blev det besluttet, at studienævnet på sit første møde i
efterårssemestret vil iværksætte et ”eftersyn” af studieordninger og eksamensformer.

Ad pkt. 5. Oplæg vedr. evaluering.
Studielederen orienterede om sin overvejelser vedr. et ON LINE evalueringsskema, som skal
lægges på alle fags hjemmeside. Han bad i denne sammenhæng studienævnet bidrage med
tidligere erfaringer, forventninger, forslag til metoder osv.. Studielederen vil derefter
fremkomme med et forslag.

Ad pkt. 6. Oplæg vedr. feedback.
Studielederen oplyste, at han har tilmeldt sig universitetspædagogisk netværks konference i
juni måned, og at han på baggrund af erfaringerne fra konferencen vil udarbejde et oplæg.
Han planlægger efterfølgende afholdelse af et 1-dags lærermøde/workshop vedr. feedback.
På forespørgsel fra Benjamin Graneberg oplyste studielederen, at han håber at lærermødet kan
afholdes midt i september.
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Ad pkt. 7. Godkendelse af pensum.
7.1. Udviklingspsykologi.
Pensum blev godkendt uden bemærkninger.
7.2. Klinisk psykologi børn.
Pensum blev godkendt uden bemærkninger.
7.3. Klinisk psykologi voksne.
Faggruppen blev bedt om at give en mere fyldig annotering.
7.4. Forskningsmetode B.
Pensum blev godkendt sammen med Forskningsmetode A pensum for foråret 2008.

Ad pkt. 8. Eventuelt.
• Benjamin Graneberg refererede til mediernes omtale af de manglende muligheder for at
benytte PC til eksamen og spurgte, om der er noget nyt om, hvornår eksaminer med
kuglepen og gennemslag bliver afskaffet. Studielederen oplyste, at det var blevet drøftet
på studieledermøde hos dekanen, men indfasning tager tid.
•

Studienævnets medlemmer orienterede hinanden om status vedr. henvendelserne til rektor
om økonomien på Psykologisk Institut.

Mødet sluttede kl. 10.50.
Preben Bertelsen/
Ingelise Rasmussen
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