DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra møde i Det Psykologiske Studienævn
torsdag den 14. maj, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Til stede: I. Preben Bertelsen, Thomas Nielsen, Mikael Thastum, Dion SommerIV. Tenna Mette
Sørensen, Lærke Maria Simonsen Breyen, Caspar Christensen, Mikkel Albrecht Auning-Hansen.
Fra administrationen: Jette Raalskov
Som observatør: Majbrit Bay Linde, Kåre (Fagrådssekretær)

DAGSORDEN
0.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 23. april 2009.
Orientering.
Fastsættelse af regler i forbindelse med ændring af eksamensformer (Bilag)
Fortsat drøftelse af eksamensformer (Bilag fra Preben Bertelsen).
Pensumlister for:
Klinisk, voksne (bilag)
Klinisk, børn og unge (bilag)
Udviklingspsykologi (bilag)
Social- og personlighedspsykologi (bilag)
Klinisk, Grundfag A (bilag)
Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 12. marts 2009.
Referatet godkendtes. Med en bemærkning om, at sidste studienævnsmøde var Henrik HøghOlesens sidste studienævnsmøde, da han tiltræder som institutleder pr. 1. juni. 2009.

Ad pkt. 2. Orientering.
Der orienteres om:

•
•

Baren har haft indbrud og 80.000 kr. er blevet stjålet. Indtil videre lånes der penge af FAPIA
til at dække underskuddet.
Rømning af læsesalen er næsten færdig.

Ad pkt. 3. Fastsættelse af regler i forbindelse med ændring af eksamensformer.
Den lokalt vedtagne procedure for vedtag af eksamensform er sådan, at en eksamensændring ikke
kan vedtages på samme Studienævnsmøde, som den fremlægges første gang. Den kan tidligst
vedtages ved det efterfølgende Studienævnsmøde.
Ad pkt. 4. Fortsat drøftelse af eksamensformer
Studielederen har forespurgt Klaus Tolstrup/Dekanen om muligheden for kun at angive gældende
eksamensformer i Læseplanen og ikke i Studieordningen. Svaret var, at det var der ikke noget
juridisk i vejen for men Dekanen kræver en defaulteksamen, hvilket er en juridisk sikring for de
studerende.
De forskellige eksamensformer blev drøftet. Uge-eksamen blev drøftet, men den er svær at
administrere administrativt. 4-dages eksamen på bac-delen og 7-dags eksamen på kandidat-delen er
til høring i faggrupperne.
SN vedtager, at helligdage er ikke helligdage i forbindelse med en uge-eksamen, dvs. den
studerende får ikke ekstra tid, fordi eksamen ligger i forbindelse med en helligdag.
Ad pkt. 5. Pensumlister
Pensumlister blev godkendt for de i dagsordenen nævnte fag.

Ad pkt. 6. Eventuelt
I faget filosofi er der ansat en adjunkt samfinansieret mellem PI og Institut for Filosofi og
Idehistorie. Han underviser her de næste 5 år. Studieordningen ændres ikke i den forbindelse.
Beståelseskriterierne er 80 % mødepligt og hjemmeopgave på 2 sider = 4800 anslag (+/- 20% på
antal anslag).
Næste SN-møde afholdes onsdag d. 3. juni.
Studieintroduktion. Jan Tønnesvang arbejder med det. Faget bliver komprimeret, således at
introduktion af fag bliver på 45 min. Der bliver 3 forelæsninger om psykologiens historie,
læseteknik opjusteres.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Preben Bertelsen/ Jette Raalskov

