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DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder
3. Opfølgning på workshoppen ift. de generelle pædagogiske udfordringer plus de
specifikke fag.

4. Gruppeopgaver og ansvarserklæring – v/Helle Spindler (bilag vil blive fremsendt)
5. Undervisningsevalueringer (bilag)
6. Evalueringer af instruktorer samt spørgsmål fra instruktorkurset
7. Fastholdelse af frister i henhold til undervisningsfrister
8. Antal deltagere på hold før evt. aflysning
9. Endelig vedtagelse af 7-timers eksamen i KI, SP og U (bilag)
10. Orientering fra dispensationsudvalget (bilag udleveres ved mødet)
11. Evt.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2 Orientering fra studieleder
•

Der arbejdes i øjeblikket på en løsning med hensyn til lokaler til specialestuderende.

•

Akkreditering Danmark netop oplyst, at Psykologi på AU er udvalgt til en hurtig
akkreditering i 2014. Der er tale om en ret tung og intensiv arbejdsproces med en
væsentlig arbejdsbyrde i foråret 2014. Denne udvikling kommer i høj grad på tværs af vores
nuværende planer for arbejdet med ændring af studieordning. I SN har vi besluttet at
udsætte arbejdet med studieordningsændring til efter akkrediteringen.

Pkt. 3 Opfølgning på workshoppen ift. de generelle pædagogiske udfordringer plus de specifikke fag.
SN blev enige om, at invitere Henrik Høgh Olesen og Lene Vase til et SN-møde for at diskutere
undervisning i neuropsykologi.
Det blev drøftet om hvorvidt der var mulighed for at lave et internat-forløb hvor oplæg vedr.
undervisningen kunne formidles til de andre faggrupper. Såfremt der bliver givet grønt lyst fra
ledelsen vil SN gå videre med planlægningen.
Pkt. 4 Gruppeopgaver og ansvarserklæring – v/Helle Spindler (bilag vil blive fremsendt)
Helle Spindler havde lavet et udkast til procedure vedr. indlevering af gruppeopgaver, specialer og
bacheloropgaver. SN drøftede udkastet og kom med et par justeringer. Helle Spindler retter
udkastet og dette sendes videre til godkendelse hos de fagansvarlige samt SN.
Pkt. 5 Undervisningsevalueringer (bilag)
SN vurderede, at evalueringerne for foråret 2013 generelt ser positive ud. Lars Larsen havde
gennemgået de individuelle evalueringer og her så de ligeledes fine ud.
SN diskuterede hvorledes man kunne forbedre svarprocenten. Følgende forslag blev drøftet.
•
•
•
•

Deadline til besvarelse
Opfølgning fra fagansvarlig
Bruge tid ved sidste forelæsning på besvarelse
Kvittering ved modtagelsen

SN drøftede ligeledes spørgsmålet om hvordan vi håndterer de undervisere, der får megen kritik.
Det blev besluttet, at studielederen vurderer sådanne sager individuelt og tager en op følgende
samtale med den pågældende underviser.
Pkt.6 Evalueringer af instruktorer samt spørgsmål fra instruktorkurset

Instruktorevalueringer vil blive behandlet i gruppen i næste semester. De mundtlige
midtvejsevalueringerne er et vigtigt udviklingsredskab, der muliggør ændring af uhensigtsmæssige
forhold under instruktorforløbet..
Der var kommet nogle spørgsmål vedr. eksamen og hvornår man bryder reglerne.
•

Må man fx lægge et notat på nettet og selv bruge det i en opgave uden reference.

Det var SN’s vurdering, at man skulle bruge sin sunde fornuft og altid huske at refererer også selv
om man selv har skrevet teksten.

Pkt. 7 Fastholdelse af frister i henhold til undervisningsfrister
Der var fra studieadministrationen kommet et ønske om en opstramning af reglerne om for sent
tilmelding til undervisningen. SN godkendte, at disse regler blev omskrevet.
Pkt. 8 Antal deltagere på hold før evt. aflysning
Da der ikke foreligger en fast procedure for hvornår et seminarhold kan aflyses, blev SN enige om
at, i samarbejde med underviser kan man for eftertiden aflyse et seminar såfremt der er under 10
studerende tilmeldt.
Pkt. 9 Endelig vedtagelse af 7-timers eksamen i KI, SP og U (bilag)
De studerende syntes ikke eksamensformen er 100 % god men bedre end en 27 timers eksamen.
De mener ikke, at eksamensformen giver anledning til at skrive gode opgaver. Fra underviserside
blev det fremført, at, at den nye eksamensform overvejende giver en større studieaktivitet og
sikrer at studerende er bredt orienteret i pensum.
SN godkendte 7 timers-eksamen i KI, SP og U med det forbehold, at der på sigt kunne findes en
bedre løsning.
Pkt. 10 Orientering fra dispensationsudvalget (bilag udleveres ved mødet)
Oversigt over behandlede dispensationsansøgninger blev godkendt. Lars Larsen informerede om,
at der var et stigende antal studerende med psykiske lidelser og vi derfor må forvente flere
dispensationsansøgninger i fremtiden.
Pkt. 11 Eventuelt
Der blev stillet et spørgsmål om varigheden af et seminarforløb, hvortil studielederen kunne
oplyse, at det forløber over 12-14 uger.
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