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DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studielederen
3. Evalueringer
4. Omstrukturering af Forskningsmetode II og Test- og undersøgelse (bilag)
5. Orientering om beståelseskriterierne på Forskningsmetode B
6. Generel diskussion af eksamensformer og målsætning for psykologiuddannelsen.
7. Dispensationsudvalget – Forslag til ændrede regler vedr. lægeerklæringer (bilag)
8. Orientering fra de studerende
9. Eventuelt

Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden


Dagsorden blev godkendt

Ad. pkt. 2 Orientering fra studielederen


Interventionsmetode: Arbejdsgruppen arbejder med en løsningmodel til
Interventionsmetodekurset som lyder på 9 undervisningsdage. Forløbet deles op i
et grundmodul og et overbygningsmodul. SN vil formentlig modtage det endelige
udkast ved næste SN møde.



Studienævnsstruktur: Der har været mødeaktivitet med den nye prodekan vedr. den
nye studienævnsstruktur som skal indeholde et fakultetsstudienævn og et
fagstudienævn. Der arbejdes på hvorledes dette skal afvikles og hvilke
retningslinier de forskellige nævn skal arbejde med.



Elektronisk aflevering: Forskningsmetode A vil være med i forsøget til sommeren
2011.



Dispensationsudvalget: Dispensationsudvalget vil kun udsende lister med afslag til
SN. Godkendte og rutinemæssige dispensationer kan fortsat stadig ses ved
henvendelse til studieadministrationen.



Der er på fakultetsniveau nedsat et udvalg, der skal arbejde med evaluering af
undervisningen

Ad. pkt. 3 Evalueringer


Der blev drøftet hvordan evaluerings-svarprocenten kunne bliver bedre. Forslagene
var mange og der var bl.a. forslag om brug af den sidste undervisningstime inden
eksamen og/eller bede instruktorene – på 1., 2., og 3. semster om at få - udfyldelse
af evalueringerne - ind i deres undervisningsforløb. Der vil nu fra SNstudenterrepræsentanterne side blive lavet et udkast til hvordan dette kan løses.



SN vil ikke gå ind i hver enkelt evaluering men kun kigge på de evalueringer hvor
der kan være problemer. SN blev hurtige enige om, at det var svarprocenten der
haltede i denne evalueringsrunde.

Ad. pkt. 4 Omstrukturering af Forskningsmetode II og Test- og undersøgelses


Forskningsmetode II: Det foreslås at man fremover ikke deler forskningsmetode på
7. semester i henholdsvis AO og klinisk, men laver et samlet metodekursus for
7.sem. der i stedet rummer forskningsmetodiske problemstillinger indenfor en bred
vifte af fagområder. Undervisningen foreslås opdel i en forelæsningsrække 5x2
timer samt mindre hold 5x2 timer. SN godkendte forslaget.



Test- og undersøgelsesmetode: Aktuelt udbydes TU to gange pr. år med
henholdsvis 150 og 50 pladser. Undervisningen består af en forelæsningsrække på
9x3 timer samt hold undevisning 3 timer á 5 gange. Det ønskes at samle al denne

undervisning på efterårssemestret , hvor der i stedet for 6 hold vil udbydes 8 men
ellers vil undevisningen afvikles som hidtil i efteråret. SN godkendte forslaget.

Ad. pkt. 5 Orientering om beståelseskriterierne på Forskningsmetode B


Der havde været en del frustration i blandt de studerende vedr. dumpeprocenten i
Forskningsmetode B. Der var tidligere blevet stillet spørgsmål i SN vedr.
beståelseskriterierne af en opgave med bestået/ikke bestået i forhold til 7trinsskalaen. Dorthe Thomsen svarede og fik disse spørgsmål afklaret.

Ad. pkt. 6 Generel diskussion af eksamensformer og målsætning for
psykologiuddannelsen


Eksamensgruppens anbefalinger til ændring af eksamensformer blev diskuteret.
SN gennemgik alle fagene og kom til følgende enighed:



Bacheloruddannelsen
1. Studieintroduktion: Godkendt, 3 skriftlige 3 timers ekamen
2. Social og personlighedspsykologi: Afslag, ønskes som hidtil
3. Psykologiens filosofi og videnskabsteori: Godkendt, hal-eksamen
4. Kognitions og indlæringspsykologi: Afslag, ønskes som hidtil
5. Biologisk psykologi: Godkendt, Neurovidenskabelig psykologi: 30 MCI
spørgsmål, 1 essay. Evalutionspsykologi: 1 essay.
6. Udviklingspsykologi: Afslag, ønskes som hidtil.
7. Klinisk psykologi: Afslag, øanskes som hidtil
8. Arbejds- og organisationspsykologi: Afstemning udsat til næste SN-møde
den 11/5-11
9. Pædagogisk psykologi: Godkendt, eksamen som hidtil
10. Forskningsmetode A: Godkendt, eksamen som hidtil
11. Statistik, Godkendt, eksamen som hidtil
12. Forskningsmetode B: Godkendt, eksamen som hidtil
13. Fordybelser: Godkendt
14. Psykiatri: Godkendt, ny eksamensform vedtaget i SN efteråret 2010
15. Formidling: Godkendt
16. Bacheloropgave: Godkendt, som hidtil. SN drøftede om et evt. mdt. forsvar
af bach-opgaven ville kunne komme på tale på længere sigt.



Kandidatuddannelsen
1. Arbejds- og organisationspsykologi: Afstemningen udsat til næste SN-møde
den 11/5-11
2. Klinisk psykologi: Afslag, eksamen som hidtil.
3. Pædagogisk psykologi: Godkendt, eksamen som hidtil
4. Seminar: Godkendt, eksamen som hidtil
5. Test- og undesøgelsesmetode, Forskningsmetode II, Interventionsmetode,
teori-praksis seminar og praktik: Godkendt, eksamen som hidtil
6. Speciale: Godkendt, eksamen som hidtil. SN drøftede om et evt. mdt. forsvar
af specialet ville kunne komme på tale på længere sigt.

Ad. pkt. 7 Dispensationsudvalget – Forslag til ændrede regler vedr. lægeerklæringer


Dispensationsudvalget har indsendt forslag til ændrede regler vedr. indsendelse af
lægeerklæringer i forbindelse med dispensationsansøgninger vedr. sygdom.
Dispensationsudvalget foreslår følgende:



Lægeerklæring som dokumenterer en kronisk lidelse af somatisk og/eller psykisk
art
1. Hvis det fremgår af lægeerklæringen, at der er tale om længerevarende men
ikke kronisk sygdom af både psykisk og somatisk karakter, så skal
lægeerklæringen fornyes hvert år.



Ansøgning om sygeeksamen
2. Lægeerklæringen skal dække eksamensperioden og være udstedt i
eksamensperioden eller snares muligt derefter. Lægeerklæringen skal være
studieadministrationen i hænde senest 14 dage efter udstedelsen.

SN godkendte ændringen.

Ad. pkt. 8 Orientering fra de studerende


De studerende orienterede om deres arbejde i forbindelse med den nye AUstruktur. De arbejdede bl.a. på, sammen med de andre institutter at komme med et
samlet udspil til Dekanen i forbindelse med studenterfacilitetet (læsepladser,
grupperum, socialt rum og specialepladser). Herudover meddelte de studerende, at

de var åbne for et samarbejde med institutledelsen og medarbejderne i forbindelse
med den forestående flytning.


De studerende så det som et problem, at de ikke havde indblik i de økonomiske
omstændigheder samt budgetovervejelser ved Psykologisk Institut. De studerende
håber på genetablering af et såkaldt institutråd og håber på, at de og
medarbejderne fremover vil blive inddraget i – og informeret om – institutledelsens
arbejde.

Ad. pkt. 9 Eventuelt


Ingen bemærkninger
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