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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 1. oktober 2009.
Orientering.
Eksamensform for pædagogisk psykologi (Bilag 2)
Eksamensform for Kognitions- og indlæringspsykologi (Bilag 3)
Eksamensform for psykiatri (Bilag 4)
Dispensationsregler (bilag fra SL)
Læseplan i overskrifter (Bilag Jette)
Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes, dog med den bemærkning, at punktet om eksamensform i pædagogisk
psykologi allerede blev diskuteret ved sidste SN-møde. Under eventuelt ville eksamensudvalg og
kommissorium blive taget op.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 1. oktober 2009.
Referatet godkendtes.

Ad pkt. 2. Orientering.
•

Streaming af forelæsninger. Der har været en høring på et lærermøde, og bemærkningerne
var, at forelæsningsmåden vil ændre sig, når man ved, at man optages på video. Et andet

•

spørgsmål er ophavsrettigheder. Man kunne evt. optage udvalgte forelæsninger f.eks.
gæsteforelæsninger.
Der er været møde med fakultetet vedr. evaluering af undervisningen.
Evalueringsskemaerne er ude blandt lærerne. Studieadministrationen skal generere emailadresser på de studerende. Det skal køre fra december.

Ad pkt. 3.
Punktet er udgået, blev diskuteret på et tidligere SN-møde.
Ad pkt. 4.
SN vil ikke have en håndskrevet hal-eksamen. Vi satser på USB-stik eksamen, ellers er det 27timers eksamen. SN tager op i foråret, hvordan det går med USB-løsningen. Arbejder i foråret 2010
på løsninger, og der nedsættes også et eksamensudvalg.
Ad pkt. 5.
Henvendelse fra Carsten Rene Jørgensen om ændring af eksamensformen i Psykiatri til 80 %
tilstedeværelse. SN anbefaler og har vedtaget ændringen i eksamensformen for psykiatri.
Ad pkt. 6. Dispensationsregler
Bortfald af tidsforlængelse i forbindelse med sprog er vedtaget af SN. Der er allerede mulighed for
at aflevere på norsk, dansk eller engelsk.
Bortfald af tidsforlængelse i forbindelse med børn blev diskuteret. Det blev vedtaget, at dette gælder
stadigvæk ved 4-dages eksamen, 27-timers eksamen, og det er for eneforsørgere med børn i alderen
til og med 3 år.
Der kan søges om dispensation for blindhed og ordblindhed, og dette blev vedtaget af SN.

Ad pkt. 7 Læseplan i overskrifter
Der mangler en ny eksamensform til statistik ved Sarah van Marstrigt. Den nye eksamensform vil
blive søgt via Fakultetet. Vedr. fordybelsesaktiviteter så udbyder Dion Sommer to, og måske
Sune/Mickey. SL vil høre, om to af de almenpsykologiske seminarer kan udbydes som fordybelser i
stedet for. Det drejer sig om det tværfaglige ved Vibeke Frank og et almenpsykologisk ved Trine
Caspersen. Det blev desuden foreslået, at faggrupperne hver skal udbyde 4 fordybelser. Dette vil
være et punkt på næste dagsorden.
Ad pkt. 8 Eventuelt
I forbindelse med eksamensudvalg har SL haft møde med Torben Jensen, og han har lovet at lave et
oplæg til et obligatorisk lærermøde. Der vil blive arrangeret et 1-heldags kursus for
eksamensudvalgets repræsentanter fra hver faggruppe, den nye studieleder (han er selvskrevet
formand for udvalget), 2-3 studenterrepræsentanter og 1 studieadministrativ medarbejder.
Kommissorium: SN synes, at det er godt med et katalog over nye eksamensformer, men de behøver
ikke være så specifikke, som er beskrevet i kommissoriumets eksempler 1 og 2. Desuden blev der
foreslået en aflønning af studerende, som sidder i udvalget, det kunne være som

studentermedhjælper. SL vil undersøge dette. Mødehyppigheden kunne være hver 3. uge. Udvalget
sammensættes ved næste SN møde. Kommissorium blev godkendt med få ændringer.
Med hensyn til Peter Museaus’ henvendelse om psykologiformidling, så kan sidefagsstuderende nu
vælge faget som valgfag og de kan også vælge psykiatri. Hvis han kan finde en partner, så kan han
få det. SL vil tage en snak med ham om det.

Næste studienævnsmøde er d. 12. november.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Preben Bertelsen/ Jette Raalskov

