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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ændring af studieordning

Pkt. 1: Godkendelse af referat
Dagsorden godkendt
Pkt. 2 Ændringer til studieordning
Indkomne ændringer til navneændringer blev drøftet, SN godkendte følgende:
Bacheloruddannelsen, studieordning af 2009
Forskningsmetode A og B ændres til Forskningsmetode 1 og 2
Ved Forskningsmetode 2 blev SN enige om, at der under forudsætninger i kursuskataloget
skal stå: Faget Statistik anbefales at være bestået.
Biologisk psykologi deles ændres til Biologisk / Adfærdsgenetik
Studieintroduktion ændres til Psykologiens historie, metode og integration
Kognitions- og indlæringspsykologi ændres til Kognitionspsykologi
Kandidatuddannelsen, studieordning af 2009
Forskningsmetode II ændres til Forskningsmetode 3.

_________________________________________
Ændringer af studieordningen blev drøftet i henhold til, at det skulle være nemmere at
komme til udlandet og tage et semester. Jette Raalskov var indbudt til mødet hvor hun
gjorde rede for hvilke fag det drejede sig om. Disse forslag vil blive taget med i de nye
ændringer.
Studievejlederene havde lavet et fint forslag til ændringer af studieordningerne på både
Bachelor og kandidatuddannelsen hvor også ændringernes betydning for
tilvalgsuddannelsen var taget i betragtning.
SN drøftede deres udkast og nåede frem til at repræsentanterne for de studerende i SN
også skulle komme med deres forslag så vil de 2 udkast blive diskuteret på næse SNmøde. Her vil der blive udarbejdet et foreslag som vil blive forlagt på det næste
lærermøde.
ACE-akreditteringen i 2015 blev drøftet og Lars Larsen sender retningslinierne ud til
medlemmerne inden næste møde så de nye ændringer af studieordningen opfylder disse
krav. Der blev diskuteret om der skal laves et underudvalg til dette arbejde så tiden ikke
tages fra andre sager på SN-møderne.
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