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

Ad pkt. 1. Orientering.
Instituttets økonomi:
Benjamin Graneberg oplyste, at de studerende har nedsat et ad hoc udvalg, og auditoriet er
reserveret den 21. februar til stormøde.
Dion Sommer oplyste, at der blandt lærerne er nedsat en indsatsgruppe. Lærergruppen vil
meget gerne orienteres om de studerendes indsats.

Ad pkt. 2. Specialer.
Til punktet forelå henvendelse fra Esben Hougaard vedr. studieordningens bestemmelser
vedr. specialer i artikelform. Esben Hougaard gør opmærksom på, at sideangivelserne kan
være uhensigtsmæssige, idet artikelomfanget helt afhænger af emneområde og krav fra den
relevante publiceringskanal.

Studielederen bemærkede hertil, at det er svært i et studieordningsregelsæt at tage hensyn til
nuancer, men at det kunne overvejes at tilføje, at der er mulighed for efter ansøgning at afvige
fra standardreglerne, hvis der i samråd med vejleder kan henvises til et bestemt tidsskrifts
specielle krav til artikelomfang.
Studielederen vil udarbejde forslag til tekst, som vil blive forelagt på næste studienævnsmøde.

Ad pkt. 3. Forelæsningernes længde.
Som nævnt på det konstituerende møde er det besluttet at øge studenteroptaget på bacheloruddannelsen til 215. Det betyder, at der fra efteråret 2008 vil være behov for større auditorier
til vores forelæsninger. På 1. semester i efteråret 2008 vil det dreje sig om social- og personlighedspsykologi, studieintroduktion samt psykologiens filosofi og videnskabsteori.
Der er kun ganske få auditorier på universitetet, der kan rumme så mange studerende, og behovet for disse auditorier er meget stort. Vi vil derfor skulle planlægge vores undervisning
efter hvor, der er ledig auditoriekapacitet. I denne sammenhæng kan det være et problem at
bibeholde 3-forelæsninger, idet normen for stort set alle øvrige fag er 2 timer, og ledig kapacitet derfor som oftest vil ligge i 2-timers moduler.
Studielederen fremlagde derfor forslag om, at vi fra årgang 2008 og frem opererer med 2-timers forelæsninger som standard. Underviserne kan ansøge Studienævnet om 3-timers forelæsninger. Denne ansøgning skal foreligge sammen med den første indgivelse af læseplansudbud, dvs. for efteråret 2008 ca. 1. april. Godkendes en ansøgning vil ønsket blive taget med
til lokalefordelingsmødet, hvor det endeligt afgøres, om det er muligt at efterkomme ønsket.
Studienævnet ønskede mere dokumentation, før de kunne tage stilling. Punktet vil blive behandlet på studienævnsmødet den 28. februar.

Ad pkt. 4. Eventuelt.
Fremmøde til feed back.
Jette Fog orienterede om sin erfaringer fra den lige afholdte eksamen i klinisk grundfag.
Fremmødet var meget beskedent, og det bør overvejes, hvad der fremtidigt skal ske med tilbudet om feed back. Studielederen henviste til arbejdet i den nedsatte feed back arbejdsgruppe.
Sidefagsstuderendes mulighed for meritoverførsel af psykologiens filosofi og videnskabsteori.
På spørgsmål fra en studerende blev det oplyst, at ministeriet har præciseret, at et uddannelseselement ikke kan bruges flere gange i én uddannelse. Cand.mag.-udddannelsen betragtes
som én uddannelse, og det betyder, at et fag på hovedfaget/det centrale fag ikke kan meritoverføres til sidefaget. Som eksempel kan nævnes, at faget humanistisk videnskabsteori på
hovedfaget/det centrale fag ikke kan give merit til psykologiens filosofi og videnskabsteori på
sidefaget.

Det skal tilføjes, at i henhold til MVTU’s Retningslinier for universitetsuddannelser rettet
mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav) skal en kandidat med
sidefag i psykologi have viden om psykologiens filosofi og videnskabsteori. Faget kan derfor
ikke erstattes af et andet fag.
Eksamensspørgsmålene i klinisk psykologi, børn december 2007.
Studielederen orienterede om håndteringen af problemerne med eksamen i klinisk psykologi,
børn, hvor et forkert eksamensspørgsmål lå på hjemmesiden i ca. ½ time før fejlen blev opdaget.
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