Referat af ordinært møde i det psykologiske Studienævn
Onsdag den 8. Maj 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, Maria, Dorthe Thomsen, Thorsten, Maria Byskov

Afbud: Ingen
Observatør: Majbritt Nielsen, Johanne Lauge, Carsten Dalsager

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder
3. Praktikpladssituationen – kl. 9.30 - 9.50
• Thomas Iversen deltager ved dette punkt (bilag)
4. Godkendelse af pensum (bilag vil blive tilsendt 6/5-13)
5. Afholdelse af reeksamen v/ Dorthe Thomsen
6. Dokumentation for selvstændigt arbejde ifbm. aflevering af gruppeopgaver v/
Helle Spindler
7. Ensretning og klarhed omkring bedømmelse af eksamen v/Rasmus Malver
8. Eksamensformer v/ Rasmus Malver
9. Orientering fra dispensationsudvalget
10. Evt.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Pkt. 2 Orientering fra studieleder
Der blev afholdt Workshop vedr. studieordningsændring den 7. maj 2013.Der kom mange
gode forslag og diskussionerne var gode og konstruktive blandt både VIP’er og
studerende. STOR-udvalget vil arbejde videre med det feedback de fik med fra mødet.
Pkt. 3 Praktikplads situationen
Thomas Iversen deltog under dette punkt, da han havde sendt en henvendelse til SN vedr.
problematikken i at skaffe nok praktikpladser i fremtiden. Grunden til dette er, at vi ikke har
en fast aftale og derfor ikke har krav på pladser hos de forskellige institutioner og firmaer.
Da Aalborg Universitet og snart SDU skal bruge praktikpladser vil der blive en kamp om

pladserne i hele Danmark. Mange steder har meldt tilbage at de ikke kan tage praktikanter
pga. omstruktureringer.
Der var forslag om, at man evt. kunne lave det 2 semestre lange forløb om på
angstklinikken så det kom til at tælle for både seminar og praktik. Denne idé vil der blive
arbejdet videre med i henhold til nye studieordningsændringer.
Thomas Iversen anmodet SN om at give ham mandat til at forhandle nogle faste aftaler på
plads med bla. Region Midtjylland, Århus Kommune o.lign. steder. Dette blev godkendt og
Thomas Iversen blev ligeledes oplyst om, at karrierecentret måske kunne være
behjælpelig med at fremskaffe praktikpladser. Thomas Iversen vil gå videre med dette
arbejde.

Pkt. 4 Godkendelse af pensum
Pensum for efteråret 2013 blev godkendt. SN opfordre til at pensum skrives i APA-format.
SN ønskede at se pensum for Udviklingspsykologi. Dette vil blive indkaldt og godkendt på
næste SN-møde.

Pkt.5 Afholdelse af reeksamen
Der var indkommet ønske om at tilmeldingen til reeksamen kunne blive rykket til august i
stedet for i starten af juli. Dette kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt pga.
ferieafvikling i Studieadministrationen. Der arbejdes på en fælles tilmeldingsfrist på hele
AU.

Pkt. 6 Dokumentation for selvstændigt arbejde ifbm. aflevering af gruppeopgaver
SN besluttede, at der skulle udarbejdes nogle retningslinjer vedr. aflevering af opgaver på
baggrund af gruppearbejde. Majbritt Nielsen vil undersøge hvorledes proceduren er på AU
og vende tilbage med ændringer som skal tages med i studieordningen.

Pkt. 7 Ensretning og klarhed omkring bedømmelse af eksamen
De studerende har et ønske om en ensretning og klarhed omkring kriterier for faglig
målopnåelse i forbindelse med bedømmelse af eksamen.
Der blev stillet spørgsmål vedr. Quickguiden som retningslinje men vi skal arbejde efter
bekendtgørelsen, Quickguiden er kun vejledende
SN var enige om, at der skulle udarbejdes retningslinjer som bruges af faggrupperne samt
de eksterne undervisere. SN vil også sende en opfordring til faggrupperne om at ensrette
deres informationer vedr. ovennævnte inden semestret starter så de studerende får
sammen informationer.

Pkt. 8 Eksamensformer
De studerende bad SN om at overveje hvorledes man kunne gøre de studerende bedre til
at skrive opgaver til forske fra at skrive eksamensbesvarelser. Dette spørgsmål var også
et tema på Workshoppen den 7. maj og STOR-udvalget vil sørge for, at dette bliver tage
med som faste punkter på SN-møder som pædagogiske temaer der skal arbejdes videre
med.
Pkt. 9 Orientering fra dispensationsudvalget
Dispensationsudvalget præsenterede de sager der havde været på deres møde den 6/513. SN godkendte listen.
SN besluttede, at der skulle fastlægges en frist for ansøgning om forlænget prøvetid.
Dispensationsudvalget fastsætter denne dato på deres næste møde den 10/6-13
Pkt. 10 Evt.
Der var et ønske fra de studerende om, at de blev involveret i flere af de møder der skulle
afholdes i STOR-udvalget. Dette vil blive taget til efterretning.

Slut kl. 11.00

Lars Larsen / Gitte Svendsen

