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DAGSORDEN
0.

Godkendelse af dagsorden.

1.

Orientering.

2.

Diskussion af dispensationssager.

3.

Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden og referat fra studienævnsmøde den 14. april 2010.
Referatet blev godkendt, der blev dog nævnt, at Kaare Bro Welnitz var til stede, og ikke fraværende
uden afbud. Marie Lotus Reinholdt Thai var ikke til stede. Dagsorden blev også godkendt.
Ad pkt. 1. Orientering.
•

•

Der blev orienteret om spejlingsmøderne. Det var været en spændende proces, hvor der også
er kommet mange ideer på bordet. Der er også mange initiativer, der kunne tages for at gøre
uddannelsen endnu bedre. Der blev en generel diskussion af de ting, der var kommet frem
under spejlingsmøderne. Indholdet af studieintro skal diskuteres, ændringerne af faget kan
dog ikke nås til næste semester.
Dekans skrivelse om de 2 modeller blev diskuteret. Konklusionen blev, at der skrives på
dekanens blog, at psykologi er enig i Svend Hyllebergs memo.

Ad pkt. 2. Diskussion af dispensationssager
De forskellige dispensationssager blev diskuteret.
Re 1: dispensation for 80% reglen: SN er enig med SL’s kommentarer, at gives der dispensation
uden særlige begrundelser, åbnes der op, hvilket der ikke ønskes. Derfor afslag i begge sager

Re 2: 2 sager om for sent eksamenstilmelding og ved afmeldingsfristens udløb. Ingen af de
studerende opfylder kriterierne, derfor afslag.
Re 3: Den studerende opfylder ikke kravene om at få ekstra tid til eksamen, derfor afslag.
Re 4: Helligdag i udlandet
17. maj er en helligdag i Norge. Der dispenseres ved at sende opgave på email og så poste opgaven.
Dette afvises i fremtiden. SL skriver et afsnit om dette.
Re 5: Hvor lang tid studieaktivitet kan accepteres ved en genindskrivning der giver fuld merit for
hidtidig opnåede studieresultater
Carsten Dalsager vil undersøge dette.
Ad pkt. 3. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 11.10.
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