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DAGSORDEN
1. Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer og forslag til eventuelt:
Punkt 6 behandles under punkt 3. Fastlæggelse af fremtidige mødedatoer og
konsekvenser ved fejl i eksamensspørgsmål behandles under eventuelt.

2. Orientering fra studieleder v/Lars Larsen vedrørende censorformandskabet,
som i øjeblikket selv udpeger censorer. Sagen er på prodekan- og dekanniveau,
og der arbejdes på at få samarbejdsrelationerne for internt i
censorformandskabet forbedret herunder eksternt i forhold til
Psykologiuddannelserne.

Møde med prodekan vedr. en ny kandidatuddannelse i psykologi for lærere
med en Masteroverbygning. KL menes at være primusmotor for denne
uddannelse af skolepsykologer. Problemet for Psykologisk Institut er ønsket
om autorisation efter beståelse af masteren. PI kan sætte krav om indholdet i
den adgangsgivende uddannelse. DP inddrages i en diskussion omkring
autorisation, hvor en løsning eventuelt kunne være to autorisationer, en for
skolepsykologer og en for kliniske psykologer.
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Der er afsat midler til studiemiljø med en fordeling, hvor studenterrådene får til
fysiske faciliteter ifm, flytningerne og SN til forhold vedrørende nye eller
internationale studerende.

Forslaget om evaluering af specialevejledningen er udsprunget i et ønske om
kvalitetsudvikling af vejledningsforløbet. Statskundskabsskema bruges som
udgangspunkt, når ordningen er godkendt på LM. Ordningen evalueres efter 1
år.

3. Der nedsættes ikke et udvalg til studieordningsændringer på nuværende
tidspunkt. Udvalget nedsættes i stedet i forbindelse med den kommende ACE
akkreditering i 2015. Dog opdeles eksamen i Biologisk Psykologi i 2 dele. Den
af AO foreslåede model med seminarer over 2 semestre begyndende inden AO
grundfag er bestået indebærer et uhensigtsmæssigt brud med
progressionsprincippet i kandidatuddannelsen. Derfor imødekommes AOs
ansøgning ikke. SL diskuterer alternative modeller med afdelingen. Hvis det
ikke kræver studieordningsændring, ændres Metode A, B og 2 til 1, 2 og 3.

4. Internt notat vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af taxameterforøgelsen
blev diskuteret.

5. Ansættelse af instruktorer foregår ved grovsortering, hvor efter ca. 20
indkaldes til samtale. Bedømmelsesudvalget består af VIP og studerende fra
Studienævnet samt repræsentant fra studievejlederne. Helle Spindler vil
sammen med tidligere instruktorer planlægge 1-2 dages workshop á 8 timer
som supplement til CUL kurset.
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6. Eventuelt. Studieleder og næstformand sender forslag til fremtidige
mødedatoer, og dagsordenen forsøges prioriteret med en ramme på 2½ time.

Fejl ved eksamensspørgsmål i AO vil ikke komme de studerende til skade, dog
vil der blive udført ekstra tjek for plagiat i sag, hvor tidligere brugt spørgsmål
var lagt til de studerende på AULA.

Lars Larsen
Studieleder

/ Carsten Dalsager

