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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering bl.a. om evaluering og interventionsmetode  

3. Ventelisteproblematikken ved bl.a. Test- og undersøgelsesmetodekurserne 

4. Dispensationer (bilag) 

5. Eventuelt 

 

Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. optagelse af forelæsninger 
under pkt. 5 Eventuelt. 
 

Ad. pkt. 2 Orientering bl.a. om evaluering og interventionsmetode 

• Eksamensgruppen: Eksamensgruppen arbejder fortsat med de forslag som de har 
fået ved det store lærermøde i januar 2011. Forslagene kommer meget snart til 
behandling i SN. 

• 9. marts 2011: Her vil universitetsledelsen offentliggøre deres nye strategiplan. PI 
vil også denne dag få oplyst hvor vi i fremtiden skal huses. 

• Semesterlængde: Da der i medierne lige nu er fokus på økonomiske fordele ved at 
forkorte semesterlængden på mange uddannelser, har SAM-sekretariatet 
forespurgt de forskellige institutter om deres semesterlængde. 

• Studieportal: Der skal lægges karakterstatistikker ud på den nye studieportal. Det 
vil i første omgang blive på de 3 store grundfag på bach-uddannelse. 



• Weekendundervisning: Der opfordres til at undervisere med lørdagsundervisning 
orienterer de studerende om baggrunden for dette valg som en del af introduktionen 
til det relevante undervisningsforløb. Dette gælder bl.a. 4. sem Forskningsmetode A 
og Social- og Personlighedspsykologi." 

• Evaluering: Undervisningsevalueringen er afsluttet med en stadig utilfredsstillende 
svarprocent. Resultaterne vil blive taget op på næste SN-møde. 

• Interventionsmetode: Der udbydes et Mindfuldness kursus på 2 dage til de 
studerende der er kommet på AO-interventionsmetode. De studerende vil da også 
komme op på 6 dages interventionsmetodekursus som de der følger det kliniske. 

• Resultater: Efter den nye eksamensbekendgørelse skal resultaterne foreligge 
senest 4 uger efter eksamen. Dette medfører bl.a. at censureringsugen afskaffes og 
reglerne for postforsendelse af opgaver skal revideres.. Dette vil blive taget op på 
næste SN-møde. 

 
Ad. pkt. 3 Ventelisteproblematikken ved bl.a.TU 

• Ventelisteproblematikken blev diskuteret, og SN diskuterede, om der efter en 
oversigt over forventede studerende, måske skulle ændres på 
undervisningsstrukturen ved f.eks. at der kun skulle undervises 1 gang om året i TU 
men med større hold. Der vil blive arbejdet videre med sagen. 

 

Ad. pkt. 4 Dispensationer 

• Listen med dispensationer blev godkendt. 
• Dispensationsudvalget lagde op til, at der strammes op omkring indsendelse af 

lægeerklæringer i forbindelse med eksamen. Dispensationsudvalget kommer med 
et udkast til næste SN-møde. 
 

Ad. pkt. 5 Eventuelt 

• Der blev taget et punkt op vedr. video-optagelse af forelæsninger. Der blev 
diskuteret for og imod denne form og på hvilke forelæsninger dette vil kunne lade 
sig gøre. Der vil blive arbejdet videre med ideen, med fokus på forelæsningerne i 
Statistik. 
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