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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 12. marts 2009.  
2. Orientering. 
3. Teknisk sammenlægning af klinisk børn og voksne (oplæg fra Preben Bertelsen). 
4. Eksamensformer (oplæg fra Preben Bertelsen). 
5. Feedback normering 
6. Sidefag (oplæg fra Mikkel) 
7. Læseplan (oversigt over læseplan i overskrifter) 
8. 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.  
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 
Der orienteres om: 
 

• At forretningsordenen er således, at bilag til studienævnsmøder kan eftersendes, hvis dette 
fremgår af tidligere udsendt dagsorden. I så fald skal bilaget udsendes i god tid og ikke 
aftenen før et studienævnsmøde. 

• At det forlyder, at STÅ-taksten hæves. Ved endnu ikke hvor meget vi får. 



• Ansættelse af lærer i filosofi. Det er en entreprise mellem filosofisk institut og psykologisk 
institut. Aftalen er 5 år, og underviseren er en adjunkt fra filosofi. 

• Klage over studieintroduktion. Der arbejdes på at ændre indholdet af faget, f.eks. kunne det 
indeholde studieteknik, psykologiens historie, så faget bliver mere et redskabsfag. 

 
Ad pkt. 3. Teknisk sammenlægning af klinisk børn og voksne. 
Det blev vedtaget, at klinisk børn og voksne slås sammen til en særlig tilrettelagt eksamen. Der vil 
blive lavet overgangsordninger for de studerende, der allerede har bestået den ene eksamen. Faget 
kommer til at hedde klinisk psykologi og er på 10 ECTS.  
 
 
Ad pkt. 4. Eksamensformer 
Der blev diskuteret forskellige muligheder for eksamensformer. Forslaget er, at det meddeles i 
Læseplanen under hvert fag, hvilke(n) eksamensform(er) der er ved faget. Læseplanen bliver så 
godkendt af SN. I studieordningerne kommer der så til at stå de forskellige eksamensformer, der er 
overordnet set. Preben Bertelsen bad om en positiv hensigtserklæring herom fra SN og fik det. 
Pakken for eksamensformer, der skal indgå i studieordningerne, vil blive vedtaget ved næste SN 
møde.  
 
Nye eksamensformer kan ikke gyldigt vedtages, med mindre de har været ekplicit sat på som punkt. 
Dv.s de kan altså ikke godkendes uden en samlet godkendelse af læseplanen. 
 
Ad pkt. 5. Feedback normering 
Normering er ikke SN’s bord. En forøgelse af 10 min. pr. studerende vil blive taget op på det næste 
ledelsesmøde (mandag d. 4. maj).   
 
 
Ad pkt. 6. Sidefag 
Mulighed 3 er den mest fleksibel, og den blev vedtaget. 
 
Ad pkt. 7. Læseplan 
Læseplanen blev godkendt. Antallet af max. studerende på fordybelsesaktiviteter bliver om 
nødvendigt øget fra 15 til 20, selvom hold med max. 15 studerende er at foretrække. 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt  
Henrik Høgh-Olesen gjorde opmærksom på, at det næste møde er hans sidste SN-møde, da han 
tiltræder som institutleder pr. 1. juni.  
 
 
Mødet sluttede kl. 10.45. 
 

Preben Bertelsen/ Jette Raalskov 
 

 
 
 
 
 


