DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra konstituerende møde i Det Psykologiske Studienævn
Onsdag den 2. februar, kl. 9.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Tilstede:

Mikael Thastum, Tau Sander, Kaare Bro Wellnitz, Mikkel AuningHansen, Thorsten Iversen, Line Munch Pedersen, Per
Frederiksen, Rasmus Jølberg, Anne Kathrine Bebe

Afbud:

Carsten Rene Jørgensen, Helle Spindler, Dorthe Thomsen

Fra adm.:

Gitte S. Svendsen

Observatør:

Carsten Dalsager, Jakob Eiriksson

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Studienævnsformanden orienterer om studienævnets arbejde
3. Overlevering (bilag vedr. SN-møder i foråret 2011)
4. Eventuelt

Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
•

Dagsordenen blev godkendt

Ad pkt. 2 Studienævnsformanden orienterer om studienævnets arbejde
•
•
•
•

Spejling af uddannelse: Der har været en arbejdsgruppe i gang med at lave en 20
siders selvevaluering til sammenligning med de andre institutter.
Evaluering: Der er lavet nye evalueringsskemaer og det er denne gang blevet
udsendt via AULA. Vi håber på en bedre svarprocent denne gang. Det er vigtigt
med en fornuftig svarprocent, da vi skal offentliggøre dele af evalueringen.
Dispensationsudvalg: Der er nedsat et dispensationsudvalg der behandler
dispensationssager og SN skal godkende afslag inden der sendes svar til den
studerende
Eksamensgruppe: Der er nedsat en arbejdsgruppe som ser på
eksamensformerne. Arbejdsgruppen stod for et heldags lærermøde den 14/1-11 om

•

eksamensformer. Eksamensgruppen arbejder videre med de indkomne forslag fra
lærermødet og ændringer vil kunne træde i kraft fra 2011/12.
Adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen: Der bliver pr. 1/9-11
adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. Forhåndsgodkendelse afskaffes og
vore egne bach-studerende får 1. ret til optagelse direkte efter bach-uddannelsen.

Ad pkt. 3 Overlevering
•

Studienævnsformanden takkede for godt samarbejde til de afgående medlemmer
og bød de nye velkommen.

Ad pkt. 4. Eventuelt
•

Der var ingen punkter
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Referat fra ordinærmøde i Det Psykologiske Studienævn
Onsdag den 2. februar, kl. 9.45 i mødelokale 424, bygning 1481

Tilstede:

Mikael Thastum, Mikkel Auning-Hansen, Thorsten Iversen, Line
Munch Pedersen, Per Frederiksen

Afbud:

Carsten Rene Jørgensen, Helle Spindler, Dorthe Thomsen

Fra adm.:

Gitte S. Svendsen

Observatør:

Carsten Dalsager, Jakob Eiriksson

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 15. december 2010
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg
4. Orientering
5. Orientering om midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen pr. 1/9-11
6. Er det påkrævet at der lægges materiale ud på AULA – oplæg fra studerende
7. Afklaring over kravene for formalia for en større opgave – oplæg fra studerende
8. Eventuelt

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra 15. december 2011
•

Referat godkendt. SN blev enig om, at referatet sendes til godkendelse hos
medlemmerne inden det offentliggøres på hjemmesiden.

Ad pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
•
•
•

Der blev tilføjet et nyt pkt. 3: Valg
2 punkter blev noteret til behandling under pkt. 8 Eventuelt
Dagsordenen blev derefter godkendt

Ad pkt. 3 Valg
Der var indtrådt 4 nye studenterrepræsentanter i Studienævnet, der skulle derfor vælges
en ny næstformand.
Studienævnet består nu af følgende personer:
•
•
•

Formand: Mikael Thastum
Stedfortræder: Helle Spindler
Næstformand: Thorsten Iversen

•
•
•
•
•

Medlem: Carsten Rene Jørgensen
Medlem: Dorthe Thomsen
Studentermedlem: Line Munch Pedersen
Studentermedlem: Per Frederiksen
Studentermedlem: Mikkel Albrecht Auning-Hansen

Mikkel Albrecht Auning-Hansen blev valg som repræsentant til dispensationsudvalget.
Mødedatoer for Studienævnsmøder i foråret 2011
•
•
•
•

2. marts 2011
30. marts 2011
13. april 2011
11. maj 2011

Ad. Pkt. 4 Orientering
•

•
•
•

Eksamen: I foråret 2011 vil der blive ændret på feedback proceduren, feedback
ugen afskaffes og der vil ikke være censor tilstede ved feedback. Resultater skal
foreligge senest 4 uger efter aflevering af opgaven og feedback skal gives senest
14 dage efter offentliggørelse af resultatet.
Hal-eksamen: Der arbejdes på at der kan benyttes egne PC ved hal-eksamen med
og uden hjælpemidler
Virtuellerum: der skal med tiden oprettes virtuelle rum hvor underviser og censor
kan mødes til opgavevurdering
Elektronisk aflevering: PI vil være med i en forsøgsordning

Ad pkt. 5 Orientering om midlertidig indskrivning på Kandidatuddannelsen pr. 1/9-11
•

Der bliver pr. 1/9-11 lavet adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.
Forhåndsgodkendelse afskaffes og vore egne bach-studerende får 1. ret til
optagelse direkte efter bach-uddannelsen

Ad pkt. 6 Er det påkrævet at der lægges materiale ud på AULA
•

De studerende efterspurgte en ensretning af, hvor ting bliver upladet. Der blev
diskuteret pensumlister og slides på AULA og hvordan det evt. kunne blive mere
ensrettet. Der vil blive opfordret til, at underviseren lægger materiale ud senest 24
timer inden en forelæsning. Pensumlisterne for de større fag vil fortsat kunne ses
på psy.au.dk/undervisning og pensumlisterne for andre fag vil fortsat uploades på
AULA. Planer for feedback vil fremover ligeledes være at finde på AULA.

Ad pkt. 7 Afklaring over kravene for formalia for en større opgave
•

Det blev af de studerende efterspurgt, om det var muligt at afleverer en større
opgave udenfor studieadministrationens og universitetets vanlige åbningstid.
Eksamensopgaver, dispensationer o.lign. kan lægges i postkassen udenfor
studieadministrationen og kan udenfor universitetets vanlige åbningstid lægges i
Studienævnets dueslag. De studerende efterspurgte, om sidstnævnte information
kunne skrives på det udleverede ark med eksamensspørgsmål.

Ad. Pkt. 8 Eventuelt
•

Interventionsmetode: De studerende havde modtaget henvendelse om
utilfredshed med interventionsmetodekurset. Det blev diskuteret, hvorledes denne
utilfredshed kunne afhjælpes. For forårssemesteret kan der ikke ske nogen
ændringer. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til
nyt form og indhold på interventionsmetodekurset. Den nye undervisningsform vil
træde i kraft 1/1-12. Arbejdsgruppen kommer med et udspil til SN-mødet den 13/411 og den endelige form vil kunne færdigbehandles ved SN-mødet den 13/5-11.

•

Forskningsmetode B: De studerende udtrykte undren over, på hvilket grundlag en
opgave vurderes i faget “Forskningsmetode B”, da de havde fået at vide af
medstuderende, at flere af disse skulle genaflevere opgaver, selvom at disse
tilsyneladende ikke kunne ækvivaleres til karakteren 00 eller lavere på den
graduerede skala. Der blev diskuteret om hvorledes en bestået/ikke bestået opgave
vurderes, skal den opfylde samme kriterier som ved 7-skalaen. Dette undersøges til
næste SN-møde.
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