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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 23. oktober 2008.
Orientering.
Studiemiljøundersøgelse. Svarudkast ved studielederen.
Endelig fastlæggelse af omfang og indhold af fagene fysiologisk psykologi og biologisk
psykologi.
Evaluering af undervisningen. Præsentation og diskussion af standard
evalueringsskema.
Henvendelse vedr. interventionsmetodekurserne.
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen godkendtes uden kommentarer.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 23. oktober 2008.
Referatet godkendtes uden kommentarer.

Ad pkt. 2. Orientering.
Statistikundervisningen, foråret 2009: Det viste sig desværre, at det tilbudte
undervisningsforløb i statistik fra Institut for Statskundskab blev for dyrt. Bo Sommerlund
varetager derfor undervisningen i foråret 2009, medens der etableres en intern statistikgruppe
på instituttet.
Videotransmission – ref. spørgsmål på sidste studienævnsmøde: Ifølge de sidste oplysninger,
skulle videotransmissionen nu virke.
Undervisningsassistenter – ref. spørgsmål på sidste studienævnsmøde: Studielederen oplyse,
at en del af undervisningen dækkes ad denne vej. De studerende udtrykte skepsis overfor at
trække undervisningsassistenter ind i undervisningen.

Opgaveseminarer i foråret 2009: De studerende udtrykte bekymring over det begrænsede
antal udbud af opgaveseminarer i foråret 2009 og bad om, at det tilstræbes at etablere flere
seminarer og mere varieret udbud. Studielederen oplyste, at det på nuværende tidspunkt ikke
havde været muligt at skaffe flere og anbefalede at tage drøftelsen i forbindelse med
godkendelse af læseplanen.
Klagevejledning: Censorformanden har overfor studenterrepræsentanterne oplyst, at hun anser
vores vejledning vedr. eksamensklager for at være for dårlig. Censorformanden vil medtage
dette punkt i den kommende censorrapport.
Valg til SN: Studenterrepræsentanterne oplyste, at der i år er fredsvalg til studienævnet.

Ad pkt. 3. Studiemiljøundersøgelse. Svarudkast ved studielederen.
Studielederen fremlagde sit udkast til svar til dekanen og bad om studienævnets kommentarer.
Svarudkastet beskæftiger sig med kerneproblematikkerne men under hensyntagen til, hvor det
er muligt indenfor de økonomiske rammer at gøre noget:
• feedback
• undervisningsevaluering
• mulighed for at eksperimenterende forelæsningsformer
• forebyggelse af frafald.
Studienævnet diskuterede og kommenterede svarudkastet. Studielederen tog studienævnets
kommentarer til efterretning.

Ad pkt. 4. Endelig fastlæggelse af omfang og indhold af fagene fysiologisk psykologi og
biologisk psykologi.
Til punktet forelå forslag til formålsbeskrivelser for fysiologisk psykologi og biologisk
psykologi.
Fysiologisk psykologi:
På studienævnsmødet den 23. oktober 2008 aftaltes det at fastholde det hidtidige antal
forelæsninger i fysiologisk psykologi, dvs. 12 x 3 timer.
Der blev nu fra Henrik Høgh-Olesen fremsat forslag om at reducere antallet af forelæsninger
til 6 x 3 timer både af hensyn til den store belastning på 2. semester men også som en
forberedelse til den påtænkte sammenlægning af de to fag, fysiologisk psykologi og biologisk
psykologi.
Studenterrepræsentanterne udtrykte modstand mod forslaget og mente derimod, at
forelæsningernes antal skulle bibeholdes, medens pensumomfanget skulle reduceres.
Der kunne ikke opnås enighed, og et forslag om at reducere forelæsningsrækken til 6 x 3
timer kombineret med at undersøge mulighederne for en reduktion i pensum blev sat til
afstemning. Forslaget blev vedtaget med 4 lærermedlemmer og 1 studentermedlem for og 3
studentermedlemmer imod.

Studielederen vil tage kontakt til underviseren vedrørende udfærdigelse af M/C-spørgsmål, og
spørgsmålssættet vil blive prøvet af Thomas Nielsen.
Biologisk psykologi:
På baggrund af drøftelserne på studienævnets møde den 23. oktober 2008 havde studielederen
og Henrik Høgh-Olesen kontaktet Biologisk Institut for at aftale den ønskede reduktion af
forelæsningerne i adfærdsgenetik og evolutionsbiologi. Der blev opnået enighed med
Biologisk Institut, og forelæsningsrækken i foråret 2009 vil blive reduceret til 8 x 2 timer,
med 4 forelæsninger v/ psykologerne og 4 forelæsninger v/ biologerne. Eksamen vil blive
afholdt kort tid efter forelæsningsrækkens afslutning.
Den reviderede studieordningstekst blev derefter godkendt af studienævnet.

Ad pkt. 5. Evaluering af undervisningen. Præsentation og diskussion af standard
evalueringsskema.
Til punktet fremlagde studielederen forslag til standardevalueringsskema. Det er tanken, at
standardevalueringsskemaet skal indeholde obligatoriske spørgsmål. Herudover kan de
enkelte faggrupper/faglærere udbygge skemaet med spørgsmål, der er relevante for dem.
Studienævnet diskuterede og kommenterede det fremlagte forslag, og der var enighed om at
arbejde videre. Studielederen vil nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der vil udarbejde forslag
til forelæggelse for studienævnet.

Ad pkt. 6. Henvendelse vedr. interventionsmetodekurserne.
I foråret 2009 vedtog studienævnet, at alle studerende skulle have mulighed for at bestå to
interventionsmetodekurser, et kursus i klinisk interventionsmetode og et kursus i arbejds- og
organisationspsykologisk interventionsmetode. Det blev meddelt i læseplanen, at yderligere
information ville komme i september.
Til punktet forelå henvendelse fra studerende, der udtrykte utilfredshed med planlægningen af
og informationen vedr. interventionsmetodekurserne, herunder at den nye ordning måtte anses
som en forringelse.
Administrationen redegjorde for forløbet vedr. planlægning og information samt hvilke
problemer, der var opstået undervejs. Desværre var det først omkring 1. oktober muligt at give
den endelige information om kursernes placering, og i modstrid med den første udmelding
blev det ene AO-kursus placeret før jul tæt på ugeeksamen.
Studienævnet beklagede forløbet, men der er mange faktorer, der skulle tages højde for, både
hvad angår regelsæt og hvad angår selve den praktiske planlægning. Studienævnet afviste, at
der var sket en forringelse i forhold til den gamle ordning, tværtimod er det en stor forbedring,
at studerende nu har mulighed for at vælge to kurser.

Ad pkt. 7. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 9.30.
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