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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Orientering. 
2. Ændring af studienævnets sammensætning. 
3. Evaluering af biologisk psykologi.  
4. Specialeomfang for specialer i artikelform med 2 forfattere.  
5. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Det besluttedes at optage nyt pkt. 2. Ændring af studienævnets sammensætning. Derudover 
besluttedes det under pkt. Eventuelt at udarbejde liste over efterårets opgaver for 
Studienævnet. Derefter godkendtes dagsordenen. 
 
 
Ad pkt. 1. Orientering. 
 
Studielederens orientering blev udsat til næste møde. 
 
 
Ad pkt. 2. Ændring af studienævnets sammensætning. 
 
Cathrine Kingo meddelte, at hun med virkning fra 4. september ønsker at udtræde af 
Studienævnet. Maria Bruun Nielsen indtræder i stedet. 
 
 



Ad pkt. 3. Evaluering af biologisk psykologi. 
 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
Ad pkt. 4. Specialeomfang for specialer i artikelform med 2 forfattere. 
 
Der er ikke fastsat bestemmelser for omfanget af artikelbaserede specialer ved to forfattere. 
De generelle regler om forøgelse af omfang med 50% giver ikke mening ved denne type 
specialer, idet artiklernes omfang netop er fastlagt inden for rammerne af almindelige 
internationale standarder, og denne specialeform er blandt andet også en øvelse i at overholde 
disse. 
 
Studielederen fremlagde forslag til diskussion i studienævnet. Studienævnet var positiv 
overfor det fremlagte forslag, og studielederen vil fremlægge endeligt forslag til 
studieordningstekst på studienævnets møde den 25. september. 
 
 
Ad pkt. 5. Eventuelt. 
 
Studienævnets opgaver i efteråret. 
Følgende punkter skal behandles i løbet af efteråret: 
• bacheloruddannelsens 2. semester, belastning og fagsammensætning. 
• opfølgning på studiemiljøundersøgelse. 
• multiple choice eksaminer, retssikkerhed, klagemuligheder, aktindsigt. 
• studieintroduktion, ”eftersyn” 
• studerendes evaluering af 27-timers eksamen. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.00. 
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