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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. november 2009.  
2. Orientering. 
3. Timeomfang på fagene i Læseplanen/Kursuskataloget. 
4. Pensa til godkendelse. 
5. Forskningsmetode A (ny eksamensform) 
6. Eventuelt 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
  
Dagsordenen blev godkendt, punkt nr. 6 blev rykket frem, og Thomas Jønsson blev hidkaldt for at 
uddybe punktet yderligere.   
 
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 12. november 2009.  
  
Referatet godkendtes, men det blev bemærket, at Dion Sommer har fået dispensation for sine to 
opgaveseminarer til et max. optag på 15 studerende.  
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 

• Det nye og gamle SN skal mødes i begyndelse af februar til overlevering.  
• Instituttet skal sende 6 personer på vejledningskursus, der foregår på fakultetsniveau. Dette 

kursus har foregået før, og der er sendt e-mail ud til lærerne om at der er 6 nye, der skal på 
vejledningskursus. 

• Eksamensudvalg nedsættes senest mandag d. 7/12, der vil blive sendt en e-mail rundt til SN 
om den endelige liste. 



Ad pkt. 5.  
Thomas Jønsson uddybede forslaget om en ny eksamensform i Forskningsmetode A. Det er 
handson og analyse af egne interviews, som transskriberes. Eksamensformen blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3.  
Forslag om at i alt timeantal sættes på seminarer og fordybelsesaktiviteter/opgaveseminarer. Det 
blev godkendt, at der skal stå mindst 12-14 à antal timer.     
 
Ad pkt. 4.  
Pensa for arbejds- og organisationspsykologi, 4. semester, Grundfag Arbejds- og 
organisationspsykologi og pædagogisk psykologi, grundfag blev godkendt.   
 
Ad pkt. 6.  
Ny eksamensform for statistik godkendes. Eksamen bliver 3-timers haleksamen med multiple 
choice og simple regneopgaver. 
  
Forespørgsel om printkonto for SN’s studentermedlemmer. SL vil undersøge dette. 
 
Nicole Rosenbergs tekst til et opgaveseminar i foråret 2010 godkendtes.   
 
  
 
 
Indkaldelse til overleveringsmøde i begyndelsen af februar. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.15. 
 

Preben Bertelsen/ Jette Raalskov 
 


