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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
 
1. Orientering. 
 
2. Forskningsmetode og test- og undersøgelsesmetode v/ Helle Spindler (bilag) 
 
3. Interventionsmetode  
 
4. Dispensation ved for sen eksamenstilmelding (SL) 
 
5. Erfaringer fra studentermøde med andre institutter på SAM (Tau Risvang) 
 
6. Feedback til syge- og reeksamen fra sommereksamen 2010 (bilag) 
 
7. Klage over studienævnets afgørelse vedr. ekstra tid pga. børn (bilag) 
 
8. Eventuelt. 
 
 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden og referat fra studienævnsmøde den 24. februar 2010.  
  
Referatet blev godkendt, og dagsorden blev også godkendt.  
 
 



Ad pkt. 1. Orientering. 
 

 SL arbejder med spejlingsdokumentet, der skal afleveres senest d. 6. april. 
 Studievejledning deltager i SN-møder som observant, men har ingen taleret. Det vil de gerne 

have, og dette blev vedtaget.  
  

Ad pkt. 2. Forskningsmetode og Test- og undersøgelsesmetode 
Helle Spindler orienterede om Forskningsmetode II og Test- og undersøgelsesmetode, en 
opsummering af hvad hun havde skrevet i bilagsdokumentet. I dette semester er smertegrænsen nået 
for antal af studerende (28/29). Antallet af studerende på disse hold blev foreslået hævet fra 20 til 
25. Dette forslag blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3. Interventionsmetode 
SL orienterede om historikken i interventionsmetode. SL gennemgik sine kommentarer. De 
studerende udtrykte ønske om et 10-dages kursus med både klinisk og AO. Dvs. et obligatorisk 
forløb med 7 dage og så med et 3-dages modul II evt. med forskellige fagområder (f.eks. PPR, 
neuro eller geronto). SN nedsætter et udvalg (Mikael, Helle, en studerende og en infrakommende), 
som vil undersøge økonomi og moduler. 
Lars Hem blev kaldt ind for at forklare sin model. Han foreslog at integrere praktiske øvelser mere 
ind i de valgfrie seminarer på kandidatdelen. Lars Hem blev associeret medlem af udvalget. Helle 
Spindler blev formand for udvalget.    
 
Ad pkt. 4. Dispensation ved for sen eksamenstilmelding  
Der forsøges at lave generelle retningslinier for dispensationer. Nedenstående tekst blev godkendt 
af SN:  
”Af planlægningsmæssige hensyn er det nødvendigt, at de fastsatte frister for eksamenstilmelding 
overholdes. Der kan gives dispensation ved for sen tilmelding til eksamen, første gang dette sker. 
Der gives ikke dispensation fra tilmeldingsfristen på et senere tidspunkt, med mindre der foreligger 
særlige omstændigheder. 
Der gives ikke dispensation ved for sen tilmelding til eksamen efter afmeldingsfristens udløb, med 
mindre der foreligger særlige omstændigheder”. 
  
 
Ad pkt. 5. Erfaringer fra studentermøde med andre institutter på SAM  
De studerende mødtes med studerende fra jura, økonomi og Statskundskab. Der blev talt med 
læsesalspladser og specialepladser. Statskundskab har lavet en evaluering af specialeforløb. Dette 
skema vil blive sendt til Rasmus Jøberg. 
 
Ad pkt. 6. Feedback til syge- og reeksamen fra sommereksamen 2010 
Anmodning om feedback til syge- og reeksamen. Dette blev godkendt af SN. 
 
Ad pkt. 7. Klage over studienævnets afgørelse vedr. ekstra tid pga. børn 
Der er ikke så meget at diskutere. Reglerne er som de er.  
 
Ad pkt. 8. Eventuelt 
Anmodning om eksamensdatoerne ikke kunne blive udmeldt noget før. Dette kan ikke lade sig gøre, 
da vi er afhængige af elektronisk booking af haller etc.  
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