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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 14. maj 2009.  
2. Orientering. 
3. Orientering om Syddansk Universitets planer om at oprette ny psykologiuddannelse (med 

bilag) 
4. Eksamensformer (med bilag) 
5. Ny studieplan for faget Studieintroduktion (med bilag) 
6. Eventuelt 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
  
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.  
 
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 14. maj 2009.  
  
Referatet godkendtes.  
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 

• Dion Sommer orienterede om universitetsloven og at Akademisk Råd skulle have møde 
dagen efter. Han informerede om, at vores høringssvar er inde, og Rektoratet får det.  

 
Ad pkt. 3. Orientering om Syddansk Universitets planer om at oprette ny 

psykologiuddannelse. 
 Kbh.,  Ålborg og AU er enige i, at ansøgningen fra SDU mangler en særlig begrundelse for at ville 
udbyde en psykologuddannelse, og der mangler også en faglig uddybelse. Der mangler en analyse 
af, at der er behov for 100 kandidater mere. Som noget helt centralt mener PI i enighed med 



Aalborg og København at det vil gå ud over de eksisterende forsknings- og undervisningsmiljøer 
hvis den samlede volumen udtyndes hvilket vil ske med et fjerde uddannelsessted for psykologi.  
 
Ad pkt. 4. Eksamensformer 
De forskellige eksamensformer blev diskuteret, og der var ikke enighed blandt medlemmerne af 
Studienævnet. Der blev nævnt, at computere indgår i et pilotprojekt på jura ved denne 
sommereksamen. Til sidst blev der foretaget en afstemning om eksamensformerne på 
bacheloruddannelsens 6 grundfag, og det blev 4 lærermedlemmer for og 4 studentermedlemmer 
imod. Nu er det op til dekanen, hvad udfaldet af dette bliver. Studielederen vil have en beslutning af 
dette nu, så vi afventer dekanen.    
 
Ad pkt. 5. Ny studieplan for faget Studieintroduktion 
Kritikken af faget Studieintroduktion er imødekommet, og alle er glade for de ændringer, der er 
lavet. Kursus i opgaveskrivning vil også indgå (bl.a. korrekt henvisning til referencer, de forskellige 
referenceformer). 
 
Ad pkt. 6. Eventuelt  
Ingen punkter. 
 
Næste studienævnsmøde er i medio september. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.30. 
 

Preben Bertelsen/ Jette Raalskov 
 

 
 
 
 
 


