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Orientering fra studieleder
Opfølgning fra workshoppen
Godkendelse af udkast til procedure for gruppeopgaver og ansvarserklæring
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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet 3 punkter til eventuelt og dagsordenen blev godkendt
Pkt. 2 Orientering fra studieleder
•

Akkrediteringen af psykologistudiet er nu udsat fra 1. april til 1. juli 2014

•

Studielederkredsen har på deres seneste møde kigget på problemet med
eksamenssnyd. Efter indførsel af Wiseflow som kan køres igennem
plagiatprogrammet Urkund er denne problemstilling blevet mere tydelig.
Eksamensnyd forekommer på alle AU-studier, men internationale studerende og
studerende fra handelsuddannelserne er overrepræsenterede..

•

Der er konstateret et stigende frafald blandt nystartede psykologistuderende, og
studielederen overvejer at indføre en mentorordning som den de har på
Statskundskab samt evt. at lave en ny studiemiljøundersøgelse for at finde ud af om
flytningen fra Nobelparken stadig er en gældende faktor på studiemiljøområdet.

Pkt. 3 Opfølgning af workshoppen
Arbejdet er stillet i bero til efter akkrediteringen den 1. juli 2014 da der ligger et stort
arbejdspres for de involverede parter under akkrediteringsprocessen.
Der arbejdes stadig videre med et internat for pædagogisk samarbejde i januar 2014.

Pkt. 4 Godkendelse af procedure for gruppeopgaver og ansvarserklæring
Helle Spindler fremlagde det tilrettede udkast til proceduren som SN godkendte, det vil
blive sendt ud til alle VIP'er så proceduren for gruppeopgave og ansvarserklæringer kan
blive tilgængelige på blackboard samt på hjemmesiden.
Pkt. 5 Forslag om ændringer af eksamensform i klinisk psykologi på 3. semester
Der var en god diskussion mellem SN og Esben Hougaard vedr. det nye udkast til ændret
eksamensform i klinisk psykologi. Fordele og ulemper ved MC eksamen blev drøftet og
nye forslag kom frem. SN bad Esben Hougaard og Rikke Lambæk om at lave et revideret
udkast med udgangspunkt i dagens diskussion. SN var positiv indstillet.
Pkt. 6 Tilbud på Formidlingskursus fra Talerøret
Der var kommet en henvendelse fra Talerøret vedr. et tilbud om kurser i formidling.
Talerørets kurser bliver på nuværende tidspunkt brugt på Statskundskab og Medicin.
Da det ikke kan indgå som ordinær undervisningsaktivitet vil det blive undersøgt om det
kan udbydes under kursusgruppen. En studerende fra SN vil deltage i kurset og vurdere
om kurset er relevant for psykologistuderende.

Pkt. 7 Orientering fra dispensationsudvalget
Oversigten over indkomne dispensationer blev godkendt og dispensationsudvalget gjorde
opmærksom på, at en dispensation vedr. tidsforlængelse af eksamen fremover både
gælder for ordinær og reeksamen i samme eksamenstermin.
Pkt. 8 Eventuelt
•

Oplysninger om 7-timers eksamen vil blive opdateret på hjemmesiden under
eksamensformer.

•

Proceduren for holdskifte skal noteres i instruktorernes ”grønspættebog” så
instruktorsekretæren er forberedt på denne opgave.

•

Der blev fremsat et ønske om afholdelse af et informationsmøde vedr.
bacheloropgaveskrivning. Dette punkt bliver sat på dagsordenen til næste SNmøde.
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