Referat af ordinært møde i det psykologiske Studienævn
Onsdag den 10. april 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, Dorthe Thomsen,
Afbud: ingen
Observatør: Majbritt Nielsen, Lene Kristensen, Jakob Eriksson, Carsten Dalsager

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra studieleder
Orientering fra dispensationsudvalget
Evt.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2. Orientering fra studieleder
•

Der arbejdes flittigt med nye studieordninger i VIP-gruppen og der er indkaldt til
flere udvalgsmøder inden heldags Work Shoppen den 7. maj 2013.

•

Der er et ønske fra dekanatet om, at BSS bliver pilotprojekt på Blackboard som
afløser for AULA. Pilotprojektet forventes at skulle afvikles i efterårssemestret 2013.

•

Rektoratet har meddelt ministeriet, at universitetet af faglige grunde ikke vil udbyde
en potentielt autorisationsgivende overbygningsuddannelse til personer med
læreruddannelse. Rektoratet ønsker imidlertid en videre dialog med
professionsuddannelserne mhp. at etablere fremtidigt samarbejde. Psykologisk
Institut fastholder kravet om at potentielt autorisationsudløsende uddannelser i
psykologi må opfylde de officielle europæiske krav (EUROPSY) om at en
psykologiuddannelse skal indeholde min. 300 ECTS undervisning i psykologi.

•

BSS har haft besøg fra Equis-akkrediteringspanel. Dette besøg forløb planmæssigt
og med den grundighed, man kan forvente i forbindelse med en
akkrediteringsproces. Dekanen har efterfølgende takket alle involverede for
indsatsen. Den foreløbige vurdering var positiv. Den endelige skriftlige vurdering
afventes.

•

Der vil blive afhold ansættelsessamtaler til RUS-sekretær stillingerne i uge 15, der
skal bruges 2 studerende og Lars Larsen indkalder til og afholder samtaler.

Pkt. 3 Orientering fra dispensationsudvalget

SN blev præsenteret for de ansøgninger om dispensation der var blevet drøftet på sidste
dispensationsudvalgsmøde. Alle ansøgninger blev godkendt.
SN diskuterede forholdene omkring udsættelse af specialeafleveringer. Det var SN’s
holdning, at disse krav skulle strammes op. Det undersøges nu hvorvidt man kan lave en
opstramning af den flydende aflevering. Der vil blive arbejdet videre med en fast månedlig
afleveringsfrist.

Pkt. 4 Evt.
•

SN drøftede ansættelsen af tutor-sekretær og hvilke kriterier der blev stillet til
ansøger, et kriterier der skulle indskærpes på var tavshedspligten.

•

Ændring af reeksamensafholdelse blev drøftet, de studerende foreslog, at hvis
reeksamen blev afholdt i september og oktober så kunne forårssemestret forlænges
så de ikke havde 3 måneders sommerferie. Dette forslag kan dog ikke
imødekommes da der i Eksamensbekendtgørelsen § 18 står at reeksamination
senest skal afholdes i henholdsvis februar og august.
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