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Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden


Dagsorden blev godkendt

Ad. pkt. 2 Orientering fra studielederen


Elektronisk haleksamen bliver afviklet på Udviklingspsykologi og Psykologiens
Filosofi og videnskabsteori i efteråret 2011.



Evaluering af elektronisk uge og 4-dags eksamen i AO var overvejende positiv (se
http://digitaleksamen.au.dk/skriftligeeksamenerudenpapir/pilottest/pilot2sommerter
min2011/evaluering/). Der vil til næste eksamenstermin blive tilbudt elektronisk
eksamen til de undervisere der ønsker dette. Eksamensformen vil blive præsenteret
af Hans Sommer fra Center for læring på næste lærerrådsmøde.



Ny studienævnsstruktur diskuteres på studieledermøderne og den vil snart være på
plads.

Ad.pkt. 3 Interventionsmetode – status


Den nye undervisningsform på Interventionsmetodekurset blev drøftet og
ventelisten diskuteret. Der vil blive arbejdet på at få ”puklen” væk.

Ad. pkt. 4 Evalueringer


Der var ingen kommentarer til specielt udvalgte evalueringer. Man kunne konstatere
at deltagelsen i blandt de studerende var blevet større men den kan blive bedre.
Der blev drøftet lidt om den individuelle vejledning som gives til bachelor
seminarerne. Dette skal stå mere klart i kursuskataloget hvem der giver vejledning.

Ad. pkt. 5 Punkter fra studenterrådsmødet drøftes v/ Thorsten Iversen


Den elektroniske (forsøgs)eksamen i Udviklingspsykologi var blevet drøftet og den
havde givet anledning til bekymring hos de studerende da der stod
”forsøgseksamen”. Studielederen kan berolige de studerende med, at den er blevet
afprøvet andre steder med succes.



De studerende vil gerne have mulighed for en elektronisk møderegistrering til
feedback. Dette ønske vil der blive kigget på.



Et ønske om tidligere udmelding af holdtilmeldinger vil ”måske” kunne løses i vores
nye studieadministrative system STADS

Ad. pkt. 6 Nye mødedatoer


11. oktober 2011, kl. 13.00



9. november 2011, kl. 9.15



14. december 2011, kl. 9.15

Ad. pkt. 7 Eventuelt


Der blev stillet forslag om, at få en repræsentant fra studievejledningen med ind i
dispensationsudvalget. Studievejledningen vil med glæde deltage i dette udvalg.
Det blev godkendt af SN.
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