Referat af ordinært møde i det psykologiske Studienævn
Onsdag den 13. Marts 2013, kl. 9.15 - 11.00
I mødelokale 314, bygning. 1350
Tilstede: Lars Larsen, Helle Spindler, Mimi Mehlsen, Rasmus Malver, Anne Smed
Christensen, Anita Bruun, Thorsten Iversen, Maria

Afbud: Dorthe Thomsen, Carsten Dalsager
Observatør: Majbritt Nielsen, Johanne

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra studieleder
Evaluering af undervisning i efteråret 2013
Godkendelse af Undervisningsudbud til efteråret 2013
Drøftelse af undervisning på engelsk
Eksamensdatoer - reeksamen/ v. Rasmus
Dispensationsudvalget. - praksis for afløsningsopgaver - klagesag
Evt.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af et pkt. under evt. vedr. mødedatoer til
dispensationsudvalget.

Pkt. 2 Orientering fra studieleder
Lars Larsen orienterede om undervisningsudbud til efteråret 2013 og de vanskeligheder
der har været vedr. dette. Der vil blive arbejdet på en forelæsningsrække på engelsk som
blandt andet de udvekslingsstuderende har mulighed for at tilmelde sig da de tager en del
plads på vores fordybelsesseminar.

Pkt. 3 Evaluering af undervisning i efteråret 2012
Der mangler nogle evalueringer endnu og dem der er kommet har ikke en særlig stor
svarprocent. SN afventer de resterende evalueringer fra 1. semester.
SN diskuterede hvordan vi får svarprocenten op, der var forslag om at man sendte en mail
til de studerende både efter undervisningen og efter eksamen f.eks. på dagen og ca. 2
dage efter eksamen.
SN kunne konstaterer, at de evalueringer der var indkommet var relative pæne og positive.

Pkt. 4 Godkendelse af undervisningsudbud efteråret 2013
Vi er næsten i hus med undervisningsudbuddet til efteråret 2013, der arbejdes med de
sidste forslag og kursuskataloget offentliggøres den 15. april 2013. SN godkendte
efterårets undervisningsudbud.

Pkt. 5 Drøftelse af undervisning på engelsk
Der var enighed om, at der skulle arbejdes på at udbyde mere undervisning på engelsk.
Der var forslag om at udbyde nogle hold i Forskningsmetode II på engelsk.

Pkt. 6 Eksamensdatoer – reeksamen/v. Rasmus
Der blev diskuteret planlægning af reeksamensdatoer og der var et ønske fra de
studerendes side om, at der blev taget højde for at 1 dags reeksaminerne ikke blev lagt på
den dag hvor den ordinære undervisning blev afholdt. Dette er kun et problem i februar
måned hvor reeksamen ligger i februar og undervisningen i det nye semester er startet.
Der skal ligeledes gives besked til underviserene om, at feedback skal ligge før
reeksamen, dette vil der blive orienteret om på et lærermøde.

Pkt. 7 Dispensationsudvalget
Dispensationsudvalget ønskede en mere fast praksis for dispensationsansøgninger vedr.
afløsningsopgaver i forbindelse med Teori-praksisseminar.
SN blev enige om, at studerende som bor og har praktiksted mere end 150 km væk fra
Aarhus har mulighed for at søge om at aflevere en afløsningsopgave i stedet for at følge
en Teori-praksisgruppe.

Pkt. 8 Evt.
SN blev enige om at afvikle dispensationsudvalgsmøderne på følgende datoer:
18. marts 2013, kl. 9 – 11
9. april 2013, kl. 10 -12
6. maj 2013, kl. 11-13
11. juni 2013, kl. 10-12
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