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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af referat fra 26. oktober 2010 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering 

4. Studiet (bilag) 

• Ny studieordningstekst vedr. adgangskrav 

• Ny eksamensform i Forskningsmetode A 

• Tekniske detaljer vedr. eksamensform i Psykiatri 

5. Optimering af feedback-proceduren 

6. Elektronisk aflevering af eksamensopgaver 

7. Undervisningsudbud for Foråret 2011 (bilag) 

8. Indkomne pensumlister til Foråret 2011 (bilag) 

9. Dispensationer (bilag) 

• Dispensationsoversigt 

• Indstilling vedr. tidsfrister for lægeerklæringer fra dispensationsudvalget 

10.  Eventuelt 

 
Ad pkt. 1. Godkendelse af referat 

• Referat fra studienævnsmøde den 26. oktober 2010 blev godkendt.  
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Ad pkt. 2. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden blev godkendt 

Ad pkt. 3. Orientering 

• Aflevering af elektroniske specialer: SAM-bibliotektet vil gerne have indført 
elektroniske specialer pr. 1. januar 2011. Samtidig med at de studerende afleverer 
2 fysiske eksemplarer afleveres også pr. mail en elektronisk fil PDF-format. SN 
godkendte forslaget. 

• Evalueringsskema: Skemaet blev diskuteret og der blev ændret ved et par af 
spørgsmålene. Mikael Thastum retter skemaet til og udsender det snarest muligt.. 

• Interventionsmetode: Der er oprettet et ekstra hold til de personer der står på 
venteliste til interventionsmetodekurset i januar 2011. Anegen Trillingsgaard er 
koordinator. 

Ad pkt. 4. Studiet 

• Ny studieordningstekst: Det nye forslag blev drøftet og SN godkendte teksten. 

• Ny eksamensform i Forskningsmetode A: SN godkendte eksamensformen 

• Ny eksamensform i Psykiatri: SN havde på sidste møde godkendt eksamensformen 
men efterlyst lidt mere om de tekniske detaljer. Koordinatorerne havde sendt 
detaljeret forklaring, som SN godkendte.  

Ad pkt. 5 Optimering af Feedback-proceduren 

• Der var fra de studerendes side ønske om at ændre proceduren for feedback. Dette 
blev diskuteret men da eksamensugen vil blive afskaffet fra næste eksamenstermin, 
vil der automatisk ske ændringer. Studieadministrationen arbejder med nyt forslag. 

Ad pkt. 6. Elektronisk aflevering af eksamensopgaver 

• Elektronisk aflevering af eksamensopgaver blev diskuteret. Der arbejdes centralt på 
AU med denne form for aflevering og SN vil afvente deres forslag. 

Ad pkt. 7. Undervisningsudbud F2011 

• SN diskuterede udbuddet på bach-uddannelse med hensyn til almen psykologiske 
seminar. Det blev påtalt at et antal af de udbudte bachseminarer ikke havde 
almenpsykologisk karakter, og dette skal undgås for fremtiden. Det vil blive taget op 
på et læremøde om ikke de 3 grundfags-koordinatorer skal udbyde disse 
seminarer. SN godkendte udbuddene for foråret 2011. 
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• Ad pkt. 8 Indkomne pensumlister til Foråret 2011 

• Der blev diskuteret APA-standart og sidetal. Dette skal være et krav fra næste 
semester. SN godkendte pensumlisterne for Foråret 2011. 

Ad pkt. 9 Dispensationer 

• Dispensationslisten: Ingen bemærkninger 

• Tidsfrist for lægeerklæringer: Dispensationsudvalget havde lavet en indstilling om 
tidsfrister for lægeerklæringer. Dette blev drøftet og godkendt med enkelte rettelser. 
Der vil blive udarbejdet et nyt udkast som skal sendes til vurdering hos SAM-
sekretariatet inden det ændres i ”Regler og frister” 

Ad pkt. 10 Eventuelt 

• Der var ingen punkter 
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