DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra ordinærmøde i Det Psykologiske Studienævn
torsdag den 10. september, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Til stede: I. Preben Bertelsen, Thomas Nielsen, Mikael Thastum, Dion Sommer IV. Tenna Mette
Sørensen, Lærke Maria Simonsen Breyen, Caspar Christensen, Mikkel Albrecht Auning-Hansen.
Fra administrationen: Jette Raalskov
Som observatør: Lea Hornstrup (studievejleder) og Carsten Dalsager (administrativ leder)

DAGSORDEN
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 3. juni 2009.
Orientering.
Eksamensterminer på 2. semester (Bilag)
Interventionsmetode i januar (email fra Caspar Christensen, bilag)
Dispensationsansøgning – speciale (bilag)
Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra ekstraordinær studienævnsmøde den 3. juni 2009.
Referatet godkendtes.

Ad pkt. 2. Orientering.
•
•
•

Preben Bertelsen orienterede om, at han og institutleder Henrik Høgh-Olesen skal til møde
med DPU om en kandidatuddannelse, hvor folkeskolelærere kan gå direkte ind på.
Der blev orienteret om, at pædagogisk psykologi fortsætter i dette semester uændret med
hensyn til timeantal ( 3 timers forelæsning)
Dion Sommer orienterede om universitetsevalueringen.

Ad pkt. 3. Eksamensterminer på 2. semester.
Dette punkt udskydes til næste møde.
.

Ad pkt. 4. Interventionsmetode i januar
Claus Elmholdt og Thomas Jønsson udbyder interventionsmetode i arbejds- og
organisationspsykologi i januar 2010. Datoer for kurset vil blive opslået indenfor de næste par uger.
Ad pkt. 5. Dispensationsansøgning - speciale
Er ikke lovligt i forhold til vores studieordning. Ansøgningen bliver ikke imødekommet. Den
studerende skal skrive et alm. speciale.
Ad pkt. 6. Eventuelt
Forsøgsordningen i haleksamen i SP, KI og U med USB-sticks er trukket tilbage indtil videre. Så
der er ingen PC-eksamen i denne vintereksamen. Ifølge kursuskataloget (læseplan), er der derfor 27
timers eksamen i SP, KI, og U, indtil en anden løsning findes. Studielederen vil nedsætte et udvalg,
der vil kigge på forskellige eksamensformer.
IT-medarbejder Bjarne Poulsen har informeret om, at video-transmissionen kun sender, men kan
ikke optage forelæsningerne, så de kan streames. Det er en dyr løsning, og den vil skulle gælde på
hele fakultetet. Der er også nødt til at blive lavet en høring, om evt. ønske om at podcaste forelæsninger.

Næste studienævnsmøde er d. 1. oktober.

Mødet sluttede kl. 10.10.
Preben Bertelsen/ Jette Raalskov

