Referat af ordinært møde i det psykologiske Studienævn
Onsdag den 12. juni 2013, kl. 9.15 - 11.00
I mødelokale 314, bygning. 1350
Tilstede: Lars Larsen, Rasmus Malver, Anne Smed Christensen, Anita Bruun, Dorthe Thomsen,
Thorsten Iversen
Afbud: Helle Spindler, Mimi Mehlsen
OBS: Johanne Lauge, Carsten Dalsager, Majbritt Nielsen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder
3. Godkendelse af pensum (bilag)
4. Gruppeopgaver og ansvarserklæring – v/Helle Spindler
5. Orientering fra dispensationsudvalget
6.

Evt.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet punkter til pkt. 6. Dagsordenen blev herefter godkendt.
Pkt. 2 Orientering fra studieleder
•

Wiseflow fungerer ikke optimalt, der var under eksamensaflevering driftsforstyrrelser så
nogle studerende ikke kunne uploade opgaven til tiden.

•

Begrebet 7-timers eksamen skal omformuleres i læseplan og studieordning. Eksamen er
tænkt som en 6 timers eksamen og den sidste time skulle være til upload af opgaven så vi
var sikre på at alle får uploadet til tiden. Der er mange studerende der først begynder
upload 5 minutter før tiden udløber.

•

ASE gruppen er nedlagt og der er kommet et nyt forum som skal arbejde videre med
akkrediteringer. Psykologisk Institut skal måske alligevel igennem sådan en akkreditering i
2015.

•

Der er indkommet 27 ansøgninger til instruktorstillingerne, Lars Larsen og en phdstuderende vil lave en prioriteringsliste og Lars afholder samtaler med ansøgerne

Pkt. 3 Godkendelse af pensum (bilag)
SN afviste pensumlisten til Udviklingspsykologi, der er taget kontakt til faggruppen om indsendelse
af revideret liste.

Pkt. 4 Gruppeopgaver og ansvarserklæring – v/Helle Spindler
Punktet blev udsat til næste SN-møde.
Pkt. 5 Orientering fra dispensationsudvalget
Dispensationsudvalget havde 75 dispensationer på deres sidste møde, mange af ansøgningerne
drejede sig om ”for sent” tilmelding til undervisningen i efteråret 2013.
Kravet om 80 % tilstedeværelse på seminarerne, og hvorvidt der skal gives dispensation til de der
ikke overholder dette krav, diskuteredes. Dispensationsudvalget vil holde øje med hvor mange der
får disse dispensationer, og justere praksis, hvis det viser sig nødvendigt.

Pkt. 6 Eventuelt
•

Dorthe Thomsen orienterede fra sidste STOR- møde den 3/6-13. Udvalget har besluttet, at
arbejde videre i 3 spor med overskrifterne
o
o
o

Reel studieordningsændring.
Identificering af gennemgående pædagogiske udfordringer
Diskussion af specifikke fag

Udvalget vil invitere repræsentanter for VIP-gruppen med til møderne under de forskellige
punkter, samt gøre orientering om udvalgets arbejde til et fast punkt på SN-møderne i
efteråret 2013.
•

Den eksterne evaluering af Instruktorer er afsluttet og den har fungeret godt. .
Svarprocenten kunne godt blive bedre, og det vil der blive arbejdet videre med.

•

Instruktorgruppen ville gerne ud fra deres egne evalueringer lave en "grønspættebog" for
kommende Instruktorer. Hvordan dette kunne lade sig gøre uden at de personlige
evalueringer blev offentliggjort over for gruppen blev diskuteret. Denne arbejdsproces skal
være på plads inden udarbejdelsen går i gang.

•

SN konstaterede, at der ikke var udsendt evalueringer på AO Grundfag b og psykiatri.

•

SN-møderne i efteråret 2013 vil ligge på følgende tirsdage fra kl. 12.15 – 14.00.
o

10. september 2013

o

8. oktober 2013

o

12. november 2013

o

10. december 2013
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