DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra ordinærmøde i Det Psykologiske Studienævn
torsdag den 1. oktober, 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.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 10. september 2009.
Orientering.
Eksamensterminer på 2. semester
Eksamensform på pædagogisk psykologi
Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 10. september 2009.
Referatet godkendtes.

Ad pkt. 2. Orientering.
•
•
•
•
•

Preben Bertelsen orienterede om, at den nye studieleder bliver Mikael Thastum. Han
tiltræder i stillingen 1. feb. 2010.
Der er også ansat en ny studievejleder Bettina Dühr Thomassen pr. 1. november.
Auditorium: Teknikken med videotransmission fungerer nu, der kommer en quickguide til
underviserne, så de kan betjene udstyret.
Adgangsbegrænsning på kandidatstudiet i forbindelse med studerende, der kommer med en
udenlandsk bachelor-uddannelse: der arbejdes på, hvordan adgangsbegrænsningen skal
være. En sådan findes allerede på medicin.
Interventionsmetode i AO: information om at faget udbydes til vinter lægges på nettet,
datoerne følger senere.

•
•
•

Dion Sommer orienterede om møde i Akademisk Råd, hvor de talte om eliteuddannelser.
Spørgsmål om, at der er krav om erstatningstime ved aflysning forelæsning eller
undervisning. Det forsøges, men der er ikke nedskrevet en regel om det.
Eksamensudvalg. Preben Bertelsen har spurgt Torben Jensen (leder af pædagogisk center)
om, han vil lave et 1-dags kursus for at klæde udvalget på til arbejdet med eksamensformer.
Udvalget skal bestå af en repræsentant for hver faggruppe, et antal studenterrepræsentanter,
og en repræsentant fra Studieadministrationen.

Ad pkt. 3. Eksamensterminer på 2. semester.
Situationen ser anderledes ud næste gang der er eksamen.

Ad pkt. 4. Eksamensform på pædagogisk psykologi
Pædagogisk psykologi er den eneste faggruppe, der vil have 14-dages eksamen, og det skal gælde
fra sommereksamen 2010 under forudsætning at fakultetet godkender. Det skal også undersøges om
det er muligt at administrere. Godkendt af SN.

Ad pkt. 5. Eventuelt
Emnet ”Etik og moral” blev foreslået som evt. en del af faget Test- og undersøgelsesmetode. I
Aalborg og København er det er selvstændigt fag. Preben vil skrive til Mimi Mehlsen og Helle
Spindler for høre deres mening om forslaget.
Streaming af undervisning vil blive foreslået som et punkt på det næste lærermøde.
Næste studienævnsmøde er d. 22. oktober.

Mødet sluttede kl. 10.15.
Preben Bertelsen/ Jette Raalskov

