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Godkendelse af dagsorden
Orientering fra studieleder
Procedure for godkendelse af pensum
Godkendelse af Undervisningsudbud foråret 2013
Indkommet klage vedr. Eksamensform i Psykologiens filosofi og Videnskabsteori
Evaluering/drøftelse af ansættelsesproceduren ift. Instruktor/v. Mimi og Helle
Evt.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Pkt. 2 Orientering fra studieleder
•

Anne Kathrine Bebe har meldt fra som næstformand i SN, Emil har overtaget posten og
Amalie Andersen er indtrådt som medlem.

•

Digex, der arbejdes med en løsning så vi kan gennemføre vintereksamen i Digex. 27 timers
eksamen afholdes såfremt Digex ikke kan bruges. Afklares senest uge 42.

•

Lars Larsen skal have møde med censorformanden Karen Schultz og prodekanen i uge 41,
hvor de vil diskuterer sikring af klager vedr. censorer samt fremtidig arbejdsformer.

•

Nye Studieordninger er blevet fremlagt på lærermødet, de studerende havde lavet et fint
stykke arbejde. Tilbagemelding fra lærergruppen skal ske inden næste SN- møde.

•

Studiemiljømidler, 8 kurser er klar til de studerende. Der mangler en formel godkendelse
men prodekanen har givet grønt lys. Der er 220 pladser forbeholdt 1. semester studerende
såfremt der må blive ledige pladser kan andre studerende meldes til.

•

På studieledermødet i Herning blev der diskuteret et notat vedr. områdestudienævn, der
skal sættes en dagsorden med hensyn til hvilke kompetencer dette studienævn har.

Pkt. 3 Procedure for godkendelse af pensum
Pensum diskuteres i SN og tilbagemeldinger sendes videre til faggrupperne. Studielederen har den
endelige beslutning i forhold til ændringer.
Pensum for foråret 2013 behandles på næste SN-møde, vejledende sider i henhold til ECTS og
undervisningstimer skal drøftes.

Pkt. 4 Godkendelse af Undervisningsudbud foråret 2013
SN godkendte undervisningsudbud for foråret 2013

Pkt. 5 Indkommet klage vedr. eksamensform i Psykologiens filosofi og Videnskabsteori
SN var enige om at eksamensformen fastholdes, men det vil blive taget op igen når
studieordningerne skal revideres.

Pkt. 6 Evaluering/drøftelse af ansættelsesproceduren ift. Instruktor/v. Mimi og Helle
Udvalget havde brugt mange resurser på denne ansættelsesprocedure og der var enighed om at
der skulle laves en beregning på hvor meget der skulle afsættes til denne for for ansættelse.
Beslutningen tages på næste SN-møde
De studerende laver et udkast til et skema som skal bruge til evaluering af instruktorerne, skemaet
skal drøftes af SN på næste møde.

Pkt. 7 Evt.
Der var ingen punkter
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