Referat fra ordinært møde i Det Psykologiske Studienævn
Fredag den 1. juni 2012, kl. 12.15 i mødelokale 314, bygning 1350
Tilstede: Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Lars Larsen, Anne Smed Christensen, Rasmus Z.
Malver, Dorthe Thomsen
Afbud: Anne Katrine Bebe, Emil Rask Pedersen
Observatør: Lea Hornstrup, Carsten Dalsager

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studielederen
3. Opdeling af AO over 2 semestre
4. Forslag fra UVA/EKA til ensretning af eksamensform for udvekslingsstuderende
5. Mødedatoer i efteråret 2012
6. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra studielederen
•

Prodekanen er ved at udarbejde en klage over censorformandens
forvaltningspraksis.

•

AU råder over et lodtrækningssystem som påtænkes foreslået til censorformanden
mhp. at forenkle den nuværende praksis for udpegning af censorer

•

Der er nedsat et udvalg til at arbejde med en 2 årig kandidatuddannelse for
skolelærer med mulighed for en 11/2 årig Master overbygning.

Pkt 3 Opdeling af AO over 2 semestre
Opdeling af AO over 2 semestre blev diskuteret og SN vil tage det med i diskussionen til
næste møde som vil dreje sig om udarbejdelse af ny studieordning.

Pkt. 4 Forslag fra UVA/EKA til ensretning af eksamensform for internationale
studerende
SN diskuterede forslaget og blev enige om, at en ensretning kunne godkendes såfremt det
ikke gav problemer med forskelsbehandling.

Pkt. 5 Mødedatoer i efteråret 2012
Mødedatoer for efteråret 2012
17. august 2012 (mødet indeholder primært drøftelse af studieordningsændringer)
7. september 2012
5. oktober 2012
2. november 2012
7. december 2012
Alle møder afholdes kl. 12.15 – 14.45 i lokale 314, bygn. 1350

Pkt. 6 Eventuelt
Dispensationsudvalget havde 2 klagesager med som de havde indstillet til afslag dette
blev drøftet og godkendt af SN.
Forslag om at gøre psykiatri obligatorisk; SN syntes om ideen og vil arbejde videre med
den i forbindelse studieordningsændringer.
Forslag til liste med praktiksteder som er godkendt/ikke godkendt.
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