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Referat fra møde i Det Psykologiske Studienævn
torsdag den 12. marts, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik Høgh-Olesen, IV. Tenna Mette Sørensen, Lærke Maria
Simonsen Breyen, Caspar Christensen, Mikkel Albrecht Auning-Hansen.
Fra administrationen: Jette Raalskov
Fraværende m/afbud: Mikael Thastum
Fraværende u/afbud: Dion Sommer
Som observatør: Anne Lind Toustrup

DAGSORDEN
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 26. februar 2009.
Orientering.
Eksamensformer – fortsat fra sidste møde.
Feedback på alle eksaminer.
Portfolio. Oplæg ved Thomas Jønsson.
Vejledningstid til dobbeltspecialer
Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 26. februar 2009.
Referatet godkendtes.

Ad pkt. 2. Orientering.
Der orienteres om:
•

Omrokeringer på Studieadministrationen. Anne Vedsted Jensen ikke ansat som
Studienævnssekretær mere, funktionen er overtaget af Jette Raalskov.

•
•

Overvejelser om SN’s email-adresse skal være på internettet. Modtager også klagesager på
den.
Klage over studieinfo. Evt. på dagsordenen til næste studienævnsmøde.

Ad pkt. 3. Eksamensformer.
27-timers eksamen afskaffes
Diskussionen fortsættes til efter møde om eksamensformer i april.

Ad pkt. 4. Feedback på alle eksaminer
• Feedback formuleres tæt op af teksten om karaktergivning i Studieordningen.
• Pilotprojekt v/ Klaus Nielsen (Pæd). Der blev diskuteret hvordan vi får de studerende til at
møde op til feedback.
• Vedtagelse af feedback på alle eksaminer fra og med sommer 2009. Nogle fag er det dog
ikke relevant f.eks. filosofiens historie.
• Opfordre instruktorer til at opfordre de studerende til at møde op til feedback
• På de udleverede eksamensspørgsmål skal der stå, at der er feedback

Ad pkt. 5. Portfolio
Thomas Jønsson var indbudt til at fortælle om erfaringer med portfolio. De studerende har været
positiv stemt overfor portfolio. Der er mange positive tilbagemeldinger. Andre mere
redskabsorienterede fag kunne også have gavn af portefolio. F.eks. har Master i offentlig ledelse
integreret denne eksamensform i alle fagene.

Ad pkt. 6. Vejledningstid til dobbeltspecialer
15 timer for enkelte specialer x 1,5 for to = 22,5

Ad pkt. 7. Eventuelt
Eksamen i biologisk psykologi laves om til 3 spørgsmål, hvoraf de alle skal besvares.

Mødet sluttede kl. 10.15.
Preben Bertelsen/ Jette Raalskov

