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DAGSORDEN
0.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

1.

Orientering (bl.a. login på PI’s webside).

2.

Anonymitet i forbindelse med opgaveskrivning

3.

Læseplan (kandidatseminarer og fordybelser) Bilag vedlagt

4.

Pensum

5.

Eksamen i Biologisk psykologi.

6.

Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden og referat fra studienævnsmøde den 5. maj 2010.
Referatet og dagsorden blev godkendt. Punkt vedr. interventionsmetode blev valgt at blive taget
under punktet eventuelt. Der blev også orienteret om, at de studerende bør bruge deres post.au.dk
email til at modtage materialer fra SN, da hotmail og gmail ikke kan kapere de store filer, der
indimellem sendt ud.
Ad pkt. 1. Orientering.
•

Intranettet er dødt. De oplysninger, som lå der, vil fremover ligge på PI’s webside, men hvor
der er et log-in i højre side. Brugernavnet er det samme, som bruges til selvbetjeningen, og
password vil blive sendt ud på email og publiceret på storskærm.

Ad pkt. 2. Anonymitet i forbindelse med opgaveskrivning

Brugen af årskortnr. blev foreslået. Der blev diskuteret anonymitet for og imod. SL vil undersøge
evt. administrative problemer i forbindelse med dette. Dette punkt vil blive taget op efter
sommerferien.
Ad pkt. 3. Læseplan/kursuskatalog
Der mangler mere uddybende info ved et seminar og en fordybelsesaktivitet. Underviserne vil blive
kontaktet om dette. I forbindelse med almenpsykologiske seminarer, vil SL tage definitionen af
almenpsykologi i hhv studieordning og læseplan med deraf følgende mulige krav til
opgavebesvarelse op på lærermødet, inspireret af en klagesag om en opgave ved et
almenpsykologisk seminar.

Ad pkt. 4. Pensum
Der mangler annoteringer i visse af pensumlisterne. Grundbogen i klinisk børn blev kritiseret for
ikke at indeholde nok kilder og henvisninger. SL henvender sig til afdelingen for at høre om
argumenter for brug af den pågældende grundbog. Pensum for SP godkendes via email, da det først
er færdigt i begyndelsen af juni. Øvrige pensa blev godkendt.

Ad pkt. 5. Eksamen i Biologisk psykologi
Forslaget om at gå tilbage til at have ordinær eksamen i biologisk psykologi en gang om året
(sommereksamen) blev godkendt.
Ad pkt. 6. Eventuelt
Der var generel diskussion om interventionsmetode. Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre
med ideer til, hvordan faget skal fungere i fremtiden. SL foreslår, at der indtil videre fortsættes med
den eksisterende ordning, hvor et af interventionskurserne er obligatorisk, og det andet
interventionsmetodekursus er valgfrit. studerende der ikke fik mulighed for at deltage i OD
interventionsmetodekursus i dette semester, da det blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, kan
tage kurset næste gang det bliver slået op. Hvis det er korrekt, at der er blevet givet information, om
at de studerende bare skulle møde op, er det en fejl. Tilmeldingen foregår elektronisk. SL reviderer
formuleringen om tilmelding i Læseplan/Kursuskatalog under Interventionsmetode.
Studentermedlem Mikkel Albrecht Auning-Hansen udtræder af SN, da han skal på udveksling i
næste semester. Suppleant Maria Lotus Tahi indtræder i stedet for.
Mødet sluttede kl. 11.10.
Mikael Thastum / Jette Raalskov

