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DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studielederen
3. Pensum til efteråret 2011 (se bilag)
4. Eksamensgruppen – Eksamensformer
5. Dispensationsudvalget (bilag udsendes senere)
6. Eventuelt

Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden


Dagsorden blev godkendt

Ad. pkt. 2 Orientering fra studielederen
 Elektronisk eksamen: I denne termin afholdes forsøg med elektronisk
eksamen, Forskningsmetode A, Arbejds- og Organisationspsykologi 4.
semester og Grundfag B: Arbejds- og Organisationspsykologi.
 Studieledermøde: Der skal pga. den igangværende forandringsproces
afholdes valg til studienævnet i oktober 2011 med effektuering 1. februar
2012. Den endelig struktur for studienævnene ligger ikke på nuværende tid
helt fast. Mikael Thastum stopper i den forbindelse som studieleder og Lars
Larsen tiltræder.
Der overvejes indføring af generelle regler omkring opgave størrelser for så
vidt angår minimum og maksimum antal sider, anslag pr. side, samt
eventuelle sanktionsmuligheder ved fravigelser.

Der overvejes også opgørelse af de ressourcer, som bruges i forbindelse
med Rus ugen.
 Evaluering af dette semesters fag er sat i gang via AULA, hvor også praktik og
Teori- / praksis seminarerne indgår, hvilket er nyt.
 I forbindelse med pensumlisterne er hensigt, at studienævnet forholder sig til
de overordnede linjer.

Ad. pkt. 3 Pensum til efteråret 2011
 Generelt er det vigtigt, at listerne overholder seneste APA og er endelig 2
måneder før semesterstart.
 Pædagogisk og Udvikling har samme artikel, hvilket bør koordineres
 Pædagogisk: godkendt dog mangler annotering for Krogstrup (side 4)
 Udvikling: godkendt, såfremt annoteringer fremsendes
 SP: godkendt
 Grundfag A Klinisk: godkendt dog ikke den endelig udgave.
 Klinisk 3. semester: godkendt
 Forskningsmetode B: godkendt
 Klinisk, Børn og unge: godkendt

Ad. pkt. 4 Eksamensgruppen – Eksamensformer


Generelt forholder studienævnets sig til de overordnet principper for
eksamensformer, og ikke i detaljer, f.eks. den specifikke eksamensform for
konkrete fag. Studienævnet er de studerendes mulighed for at gøre deres
indflydelse gældende, derfor er det vigtigt at studienævnet kan følge / evaluere
konsekvenserne ved valg af eksamensform, så en uheldig udvikling kan korrigeres.
Overordnede forhold kunne være en anbefaling af mundtlige eksaminer,
haleksaminer med eller uden valgfrihed i forbindelse med besvarelser af opgaver.
De forslag til ændringer i eksamensformerne, som ikke blev behandlet færdigt på
mødet d. 13. april 2011 behandles på førstkommende møde. Det blev bemærket, at
eksamensformen for Forskningsmetode B er ændret og ikke som hidtil.

Ad. pkt. 5 Dispensationsudvalget


Dispensationsudvalget havde indstillet 2 dispensationsansøgninger til afslag. SN
diskuterede ansøgningerne og godkendte udvalgets afgørelse.

Ad. pkt. 9 Eventuelt


Torsten Iversen kunne efter møde med instruktorsekretær oplyse, at antallet af
gange instruktorerne havde med de studerende vanskeliggjorde forslaget om at
afsætte tid til evaluering af undervisningen for at hæve svarprocenten.



Torsten Iversen foreslog, at der blev opfordret til, at eksaminatorerne i forbindelse
med offentliggørelsen af feedbacktiderne på AULA satte tilmeldingslister op på
deres dør. De studerende skal derefter skrive sig på til tid for feedback, og altid før
eller efter en eventuel anden studerende på listen. Torsten Iversen vil formulere et
brev til VIP’erne som godkendes af studielederen inden udsendelsen. I samme
forbindelse skal der ses på formulering på opgaveerklæringen, så flere studerende
føler sig mere forpligtet til at gøre brug af feedback, når de har markeret et ønske
om dette.
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