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DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn 
torsdag den 27. marts 2008 

kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 
 
 
Til stede: I. Henrik Høgh-Olesen, Dion Sommer, IV. Benjamin Bro Graneberg, Cathrine 
Kingo, Caspar Christensen, Signe Hegestand-Sverdlin. 
 
Fraværende m/ afbud: I. Preben Bertelsen, Jette Fog.  
 
Som observatører: Suppleanter til valggruppe IV Maria Bruun Nielsen og Mikkel Albrecht 
Auning-Hansen. 
 
Fra administrationen: Ingelise Rasmussen. 
 
 
Udsættelse af møde til 3. april 2008. 
Studielederen måtte på grund af sygdom melde afbud til mødet. Som stedfortræder for 
studielederen overtog Henrik Høgh-Olesen mødeledelsen. Efter aftale med øvrige 
studienævnsmedlemmer blev mødet udsat til den 3. april 2008.  
 
 
Besparelser/henvendelser til rektor. 
Studenterrepræsentanterne oplyste til orientering, at Initiativgruppen vil deltage i 
Studenterrådets møde med Helge Sander i forbindelse med hans besøg på Aarhus Universitet. 
Initiativguppen regner med at få taletid på mødet. 
 
Dion Sommer oplyste, at han på vegne af VIP’ernes initiativ-/indsatsgruppe vil orientere om 
status på lærermødet den 1. april 2008.  
 
 
Mødet sluttede kl. 9.40. 
 

Henrik Høgh-Olesen/ 
  Ingelise Rasmussen 
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DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn 
torsdag den 4. april 2008 

kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 
 
Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik Høgh-Olesen, Thomas Nielsen, IV. Benjamin Bro 
Graneberg, Cathrine Kingo, Caspar Christenen, Signe Hegestand-Sverdlin. 
 
Fraværende m/ afbud: I. Dion Sommer. 
 
Fra administrationen: Ingelise Rasmussen. 
 
Som observatør: Suppleant til valggruppe IV Mikkel Albrecht Auning-Hansen. 
 
 

D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 28. februar 2008.  
2. Orientering. 
3. Forelæsningernes længde. Fortsat diskussion på baggrund af indkomne ønsker fra 

klinisk faggruppe og udviklingspsykologisk faggruppe.  
4. Forslag til blokopdeling af semestrene.  
5. Forslag til afskaffelse af 20 siders opgave i grundfagene på kandidatuddannelsen. 
6. Mulighed for teknisk dumpning i ugeeksamen i grundfagene på kandidatuddannelsen.  
7. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Det besluttedes at behandle følgende under Eventuelt: Ansøgning om ekstra tid til eksamen 
for studerende, der ønsker at skrive på engelsk. 
Derefter godkendtes dagsordenen. 
 
 
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 28. februar 2008. 
 
Referatet godkendtes uden bemærkninger. 
 
 



 3 

Ad pkt. 2. Orientering. 
 
Auditorieundervisning/forøget optag: Studielederen undersøger i øjeblikket muligheden for at 
løse auditorieproblemet ved at etablere transmittering til storskærm i et af de store 
gruppelokaler, således at alle forelæsninger kan blive i Nobelparkens auditorium. 
 
Specialekoordinator: Klaus B. Bærentsen har overtaget funktionen efter Jette Fog. Hans 
funktion vil være at hjælpe de studerende, der ikke selv kan finde en vejleder. 
De vejledende samtaler, der tilbydes studerende med særlige problemer, vil blive varetaget af 
en professionel studievejleder. 
 
Interventionsmetodekurser: Der arbejdes i øjeblikket på en samlet løsning for 
interventionsmetodeundervisningen. Målet er mere undervisning og billigere undervisning. 
Samtidig arbejdes der på at lægge undervisningen hen over semestret i stedet for som nu som 
blokundervisning. 
 
Porteføljeeksamen: Reglerne for sommereksamen er i overensstemmelse med nuværende 
studieordning 

a. Porteføljen afleveres samtidig med essayopgaven og bedømmes samtidig med 
denne. 

b. Hvis porteføljen bestås, medens essay-opgaven ikke bestås: Omeksamination kan 
finde sted i august. Her indleveres den allerede beståede portefølje sammen med en 
ny essayopgave. 

c. Hvis porteføljen ikke bestås bedømmes essayopgaven ikke. Omeksamination kan 
finde sted i august. Her indleveres en omarbejdet portefølje sammen med en 
essayopgave. 

d. Ved opsamlingseksamen i december kan porteføljen genbruges. 
 
Rektors nyhedsbrev: Henrik Høgh-Olesens gjorde de studerende opmærksom på, at der i 
nyhedsbrevet ingen henvisninger var til den kritik, der blev fremsat i forbindelse med de 
studerendes møde med Helge Sander. 
 
Mødet med Helge Sander: Benjamin Graneberg oplyste at 5 studerende havde deltaget i 
mødet og havde stillet 3 gode spørgsmål til Helge Sander. Rektor udtalte, at de var 
opmærksom på problemerne på psykologi, og de studerende har efterfølgende sendt en mail-
henvendelse til rektor og bedt om et møde. Derudover vil der blive blive rettet officiel 
henvendelse til Helge Sander med anmodning om at høre hvilke tanker, han gør sig om STÅ-
taksterne. Opfølgning vil ske, når man kender reaktionen på disse to henvendelser. 
 
Fusionen: Signe Hegestand-Sverdlin oplyste, at hun er inviteret med til HUM-rådets møde 
vedr. økonomien i fusionen. 
 
STÅ-takster: Studielederen orienterede om status for den fælles ansøgning fra København, 
Aalborg og Århus om forhøjelse af STÅ-taksterne. Der er aftalt møde mellem de tre 
universiteter den 10. april, med Dansk Psykologforening den 14. april og med Dekanen den 
17. april. 
De studerende oplyste i denne anledning, at de vil prøve at kontakte København og Aalborg. 
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Feedback: De studerende rykkede for det lovede bidrag til Psyklen vedr. feedback. 
 
 
Ad pkt. 3. Forelæsningernes længde. Fortsat diskussion på baggrund af indkomne 
ønsker fra klinisk faggruppe og udviklingspsykologisk faggruppe. 
 
Der er indkommet ønske fra klinisk faggruppe om 3-timers forelæsninger på 
bacheloruddannelsen og om 2x2 timers forelæsninger på kandidatuddannelsen. 
Der er indkommet ønske fra udviklingspsykologisk faggruppe om 2-timers forelæsninger og 
der er ønske fra pædagogisk faggruppe på vej om det samme.  
 
Benjamin Graneberg undrede sig over, at der allerede nu er anmodning om nedskæring af 
timetallet for fag, hvor det endnu ikke er nødvendigt. Hans forslag var, at 3-timers 
forelæsninger bibeholdes for de nuværende årgange, og at 2-timers forelæsninger først kan 
indføres fra 2008-årgangen.  
 
Studienævnet nåede til enighed om, at 3-timers forelæsninger fastholdes i det omfang, det kan 
lade sig gøre, men at der tages stilling til konkrete anmodninger/forslag efterhånden som de 
indløber. En anmodning om reduktion fra 3 til 2 timer skal kobles med forslag om, hvad de 
frigjorte timer skal bruges til. Udviklingspsykologisk faggruppe vil blive bedt om hurtigst 
muligt at fremsætte forslag til anvendelse af de frigjorte timer. 
 
 
Ad pkt. 4. Forslag til blokopdeling af semestrene. 
 
Til punktet forelå forslag fra Mikkel Albrecht Auning-Hansen om indførelse af blokstruktur 
på 1.-3. semester, således at SP, KI og U løber over hele semestret, medens 5 ECTS fagene (1. 
semester: studieintroduktion, psykologiens filosofi, 2. semester: biologisk psykologi, 
fysiologisk psykologi, 3. semester: klinisk psykologi børn, klinisk psykologi voksne bliver 
koncentreret på et ½ semester hver og i forlængelse af hinanden og med eksamen henholdsvis 
midt i semestret og i slutningen af semestret. Mikkel Albrecht Auning-Hansen blev bedt om 
at kommentere sit forslag. 
 
Studielederen oplyste, at de studerendes indstilling til forslaget, ville være helt afgørende for 
hans holdning. Derudover skulle også pædagogiske overvejelser og administrative 
følgevirkninger inddrages. 
 
Benjamin Graneberg oplyste, at forslaget havde været vendt i Fagrådet, og at indstillingen 
ikke havde været umiddelbar positiv. 
 
Efter en diskussion enedes Studienævnet om, at en genoptagelse af forslaget i Studienævnet 
forudsætter en undersøgelse af de studerendes indstilling til forslaget, og at initiativet til en 
sådan undersøgelse overlades til Fagrådet.  
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Ad pkt. 5. Forslag til afskaffelse af 20 siders opgave i grundfagene på 
kandidatuddannelsen. 
 
Til punktet forelå forslag fra de anvendte fag til afskaffelse af 20-siders opgave i grundfagene. 
Til støtte for forslaget var fremsat en række faglige og pædagogiske argumenter: 

• Den studerende testes ikke i fagets bredde. 
• Der er ikke knyttet vejledning til opgaven, selv om der er et stort behov herfor. 
• De formelle rammer er uklare og der efterspørges ofte vejledning også i denne 

sammenhæng. 
• Der udvises ikke den forventede selvstændighed, idet nogle studerende ikke selv 

vælger problemstilling men i stedet bruger tidligere stillede ugeeksamensspørgsmål. 
 
 
Forslaget rejser imidlertid nogle administrative problemstillinger: 

• Det skaber problemer for studerende, der vælger at tage 3 grundfag, hvilket betyder, 
at de skal til eksamen i begge grundfag B i samme semester. 

• Der skal derfor gøres plads til 2 ugeeksamensperioder, som tilsammen fylder 3 uger, 
hvilket betyder enten 1) at undervisningsperioden skal afkortes, så der bliver plads 
til begge eksaminer i maj eller 2) at interventionsmetodekurset ikke mere lægges 
som blokundervisning i juni og derved frigør plads til en ugeeksamen i juni måned. 

 
Efter en drøftelse besluttede Studienævnet ud fra pædagogiske hensyn at støtte forslaget om at 
afskaffe 20-siders opgaven. Der vil blive udarbejdet forslag til en administrativ løsning. 
 
 
Ad pkt. 6. Mulighed for teknisk dumpning i ugeeksamen i grundfagene på 
kandidatuddannelsen.  
 
Der har ikke tidligere været muligt at gå til omeksamen i samme eksamenstermin i 
grundfagene på kandidatuddannelsen. Med eksamensbekendtgørelsens nye krav om 
afholdelse af omeksamen og sygeeksamen i forbindelse med de ordinære eksamensterminer, 
har de studerende nu mulighed for 
 Klinisk grundfag  vintereksamen = ordinær eksamen 
     februar:  omeksamen (nyt eksamensforsøg) 
       sygeeksamen 
 
 AO-grundfag og P-grundfag 
     sommereksamen = ordinær eksamen 
     august:  omeksamen (nyt eksamensforsøg) 
       sygeeksamen 
 
Forudsætning for en omeksamen er, at den studerende er dumpet til den ordinære eksamen. 
 
På foranledning af forespørgsel fra studerende blev Studienævnet bedt om at tage stilling til, 
om en blank aflevering (teknisk dumpning) giver ret til omeksamen. 
 
Efter en diskussion besluttede Studienævnet, at forudsætningen for at kunne indstille sig til 
omeksamen er, at opgaven er forsøgt besvaret. 
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Ad pkt. 7. Eventuelt. 
 
Ekstra tid til eksamen. 
Til punktet forelå ansøgning fra studerende om ekstra tid til 27-timers eksamen. Den 
studerende ønsker at besvare opgaven på engelsk, da hun ikke har dansk som modersmål. 
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen, og studiehåndbogens vejledende 
regelsæt om ekstra tid til eksamen for studerende, der har andet modersmål end dansk, 
tilføjes: 
 

Studerende, der ikke har et af de automatisk tilladte eksamenssprog (dansk, norsk og 
engelsk) som modersmål, vil efter ansøgning kunne få ekstra tid til at skrive på et af 
disse tilladte eksamenssprog. 
 

 
 
Evaluering af 27-timers eksamen. 
Ved vedtagelsen af 27-timers eksamen blev det besluttet, at eksamensformen skulle evalueres. 
Dette er nu sket hos lærerne men endnu ikke hos de studerende. Benjamin Graneberg bad om 
at en evaluering blandt de studerende bliver iværksat. Det blev besluttet at undersøge, hvordan 
en sådan undersøgelse bedst iværksættes. Studenterrepræsentanterne lovede at stå for selve 
undersøgelsen. 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.00. 
 

Preben Bertelsen/ 
Ingelise Rasmussen 

 
 
 


