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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering  

3. Genindskrivning på studiet efter udskrivning (se bilag) 

4. Ændring af holdbetegnelse på Forskningsmetode II 

5. Muligheder for holdskifte ved seminar efter fordelingsfristen 

6. Dispensationer (se bilag) 

7. Holdning til aflyste forelæsninger  

8. Studerende som sidder med ved seminar uden tilmelding  

9. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden for mødet blev godkendt 

• Referat af møde den 8. september 2010 blev godkendt 
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Ad pkt. 2 Orientering 

• Interventionsmetodekurset: Der arbejdes på, at få oprettet et hold til dem som står på 
venteliste. Undervisningens emne vil formentlig blive Børn, unge og familier med Anegen 
Trillingsgaard som koordinator. Endelig afgørelse senest i uge 44. Mikael Thastum vil 
skrive et kommissorium til det nedsatte interventionsmetode udvalg, med henblik på at 
producerer forslag til en ny model for afholdelse af kurset senest i maj 2011 som også gør 
det muligt at afholde kurset så studerende kan tage det på det semester hvor det er tiltænkt. 
Et muligt forslag til kursusmodel kunne være et grundforløb og et tilvalgsmodul. 

• Dansk Psykologforening: DP arbejder på en skrivelse vedr. opnormering af vores 
uddannelse. På nuværende tidspunkt er den indplaceret på det laveste trin. 

• Snyd og plagiat: Der blev diskuteret problemstillinger vedr. snyd og plagiat. Det blev 
besluttet, at Dorthe Thomsen og Mikael Thastum laver et oplæg og får det med som pkt. til 
et læremøde.  

 

Ad. pkt. 3 Genindskrivning på studiet efter udskrivning 

• Punktet udsættes til næste studienævnsmøde 

 

Ad pkt. 4 Ændring af holdbetegnelse på Forskningsmetode II 

• Det blev vedtaget at Forskningsmetode II, Klinisk og Forskningsmetode II, AO fra efteråret 

2011 bliver ændret til Forskningsmetode Hold 1, 2, 3, osv. Der ændres ikke noget i 

studieordningen samt forudsætninger for tilmeldingen til faget. 

• Undervisningsgruppen i Forskningsmetode diskuterer indhold og kvalitet, bl.a. vedrørende 

progression. Der blev ligeledes diskuteret om ovennævnte fag kun skulle udbydes 1 gang 

om året. Punktet tages op igen på næste studienævnsmøde.  

 

Ad pkt. 5 Muligheder for holdskifte ved seminar efter fordelingsfristen 

• Dette punkt gav anledning til meget diskussion. SN godkendte forslaget fra Mikael Thastum 

som nævnte muligheden for en byttebørs, hvor de studerende kunne have f.eks.3 dage efter 

holdfordelingen til elektronisk at bytte indbyrdes. Han vil gå videre med ideen og finde ud 

af om der kan laves en sådan elektronisk løsning. 

• Der var generel enighed i SN om, at der ikke er mulighed for at skifte til hold der er fyldt op 

efter tilmeldingsfristen efter at undervisningen er gået i gang. Baggrunden herfor er at flere 
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vil have fået afslag på deres 1. prioritet til de mest populære hold samt at studerendes 

manglende fremmøde på holdene de første gange ikke er ensbetydende med framelding til 

holdet. 

• Det var et ønske fra både underviser og studerende om hvorvidt man kunne offentliggøre 

holdfordelingen tidligere end blot ca. 3 dage før undervisningens start. Det undersøges 

nærmere.  

 

Ad pkt. 6 Dispensationer 

• Den udsendte dispensationsliste blev godkendt af SN. Der var ikke givet nogle afslag 

• Der blev diskuteret hvordan proceduren for afslag skulle behandles. Følgende procedure 
blev vedtaget. I dispensationssager hvor en afgørelse haster, sender dispensationsudvalget en 
mail til SN-medlemmer om den konkrete sag og SN-medlemmerne har herefter 24 timer til 
at komme med indsigelser. Efter tidsfristen sendes brev med afgørelsen til den studerende. 
Øvrige sager behandles på førstkommende SN møde. 

 

Ad. pkt. 7 Holdning til aflyste forelæsninger 

• Det var studienævnets generelle holdning, at der så vidt mulig skal holdes erstatnings 
forelæsninger. Mikael Thastum vil sende en besked ud til underviserne. 

 

Ad. pkt. 8 Studerende som sidder med ved seminar uden tilmelding 

• SN godkendte den nuværende procedure med, at en studerende må deltage en eller flere 
gange i andre seminarer end det vedkommende er blevet optaget på, under forudsætning af 
at underviser og de studerende på holdet er indforståede hermed. Deltagelse kan ikke udløse 
ECTS-point. 

Ad. pkt. 9 Eventuelt 

• Der var en forespørgsel vedr. træffetider på underviserne. Mikael Thastum meddelte, at det 
var op til den enkelte underviser om man ønskede faste træffetider. Kontakt pr. mail er altid 
en god løsning. 

• Næste møde onsdag den 27. oktober 2010 

Mødet slut kl. 11.20 

Mikael Thastum / Gitte S. Svendsen 


