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DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder
3. Opfølgning på workshoppen
4. Forslag til indførelse af Multiple Choice eksamen i Klinisk psykologi (bilag)
5. Informationsmøde vedr. bacheloropgaveskrivning
6. Godkendelse af pensum (bilag)
7. Neuropsykologi, Lene Vase og Henrik Høgh-Olesen deltager fra kl. 13.30
8. Orientering fra dispensationsudvalget (bilag udleveres ved mødet)
9. Evt.

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden
Et punkt vedr. timer til instruktorkursus blev tilføjet under eventuelt og dagsordenen blev
godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra studieleder
Da Psykologisk Institut skal spare vil der derfor blive ændret på holdstørrelserne på
fordybelser, opgaveseminar og kandidatseminar allerede fra foråret 2014. Fordybelser og
kandidatseminarer vil således i fremtiden have et maksimalt deltagerantal på 25, mens
bac.opgave-seminarene vil have et maksimalt deltagerantal på 20. Ydermere vil der blive
skåret ned på brugen af eksterne lektorer i forbindelse med undervisningen.
Aarhus Universitet har afsendt høringssvar vedr. den nye fremdriftsreform til ministeriet.
Implementeringen af fremdriftsreformen vil bla. Betyde, at de studerende skal hurtigere
igennem deres uddannelse på følgende måde.





Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til 30 ECTS point pr. semester
Afskaffelse af muligheden for at melde fra til prøver
Bedre rammer for merit ved studieophold
SU-reformen bliver inddraget med hensyn til aktivitetskontrol

Vi er påbegyndt arbejdet vedr. akkreditering af uddannelsen, den endelige rapport skal
være klar 1. juli 2014
Pkt. 3 Opfølgning på workshoppen
Jakob Klitmøller har indvilliget i at være koordinator for det videre arbejde med at
synliggøre psykologi-studiets progressionsmæssige aspekter og fremme VIP’ernes
kendskab til og overblik over studiets forskellige delelementer. Første skridt forventes at
blive et dags-arrangement for instituttets medarbejdere, som forventes afholdt i januar
2014.
Der vil på næste SN-møde blive udarbejdet en timeplan over arbejdet med de kommende
studieordningsændringer.

Pkt. 4 Forslag til indførelse af Multiple Choice eksamen i Klinisk psykologi
Der var indkommet et revideres forslag fra Esben Hougaard vedr. ny eksamensform i
Klinisk psykologi. Der var en positiv stemning vedr. denne MC-prøve og det blev besluttet,
at denne eksamensform skal køre som prøveordning i de næste 2 år.
Der vil på næste SN-møde blive diskuteret nogle parametre på hvorledes vi måler og
evaluerer denne eksamensform.
Pkt. 5 Informationsmøde vedr. bacheloropgaveskrivning
Studievejledningen tager koordinatorrollen med hensyn til et informationsmøde vedr.
bacheloropgaveskrivning. Der vil blive inddraget en VIP repræsentant i arbejdet.
Pkt. 6 Godkendelse af pensum
Det indkomne pensum for foråret 2014 blev godkendt.
Pensum for Statistik var endnu ikke indkommet men vil blive behandlet på næste SNmøde.
Pkt. 7 Neuropsykologi
Lene Vase og Henrik Høgh-Olesen deltog under dette punkt for at være med i
diskussionen om nye tiltag inden for undervisningen om neuropsykologi. Der vil blive
arbejdet videre med konkrete emner og faglige indhold som f.eks. søvn og elementær
genetik.

Pkt. 8 Orientering fra dispensationsudvalget
SN godkendte oversigten over dispensationsudvalgets afgørelser af 5. november 2013
Pkt. 9 Eventuelt
Der blev diskuteret løntimer til instruktorkurset og SN besluttede, at dette skulle med som
punkt på næste møde.

Studievejledningen gjorde opmærksom på, at der ikke i uddannelsesguiden står, at man
skal have A-niveau i dansk for at kunne søge optagelse på kandidatdelen. Dette vil blive
indberettet.
Mødet slut kl. 14.10
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