Referat af ordinært møde i det psykologiske Studienævn
Tirsdag den 10. december 2013, kl. 12.15 - 14.00
I mødelokale 314, bygning. 1350

Tilstede:

Lars Larsen, Rasmus Malver, Anne Smed Christensen, Anita Bruun, Thorsten
Iversen, Maria Skov, Helle Spindler, Dorthe Thomsen

Fraværende: Mimi Mehlsen
OBS:

Carsten Dalsager, Majbritt Nielsen, Sofie Antonsen, Ditte Lolk, Mikkel Stjerne

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder
3. Opfølgning på workshoppen - timeplan skal udarbejdes
4. Forslag til evaluering af eksamensform på MC-eksamen i klinisk psykologi
5. Holdaflysninger i foråret 2014
6. Undervisningsevalueringer
7. Orientering fra dispensationsudvalget (bilag udleveres ved mødet)
8. Evt.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Der blev til punktet eventuelt noteret følgende:



Fremdriftsreform
Timer til instruktor

Dagsorden blev herefter godkendt

Pkt. 2 Orientering fra Studieleder
Lars Larsen orienterede om, at han fratræder sin stilling som studieleder pr. 1. januar 2014. Ny
studieleder er fundet.
Fremdriftsreform – Peder Østergaard informerede på et møde den 9/12-13 om de forskellige
problemstillinger der er i forbindelse med den kommende fremdriftsreform. Det vil bla. komme til at
indebære nogle problemer i henhold til ECTS og nye studieordninger. Der vil i det hele taget være
en del der skal tilpasses inden vi kan håndterer denne reform.
Pkt. 3 Opfølgning på workshoppen – en timeplan skal udarbejdes
Det havde på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få udarbejdet en timeplan, Rasmus Malver
og Lars Larsen vil gå videre med arbejdet.

Pkt. 4 Forslag til evaluering af eksamensform på MC-eksamen i klinisk psykologi
Forslag til evaluering blev diskuteret og fokusgrupper med interviewes, nedskrevne noter og
tidsforbrug var nogle af de forslag der kom frem. Det blev besluttet, at de studerende går videre
med udarbejdelse af et udkast som skal godkendes ved klinisk afdeling før det distribueres.
Eventuelle resurser til at få disse evalueringer bearbejdet ude af huset blev også diskuteret.

Pkt. 5 Holdaflysninger i foråret 2014
Grunden til de udmeldte holdaflysninger i foråret 2014 er sket på baggrund af de besparelser som
Instituttet skal leve op til i 2014. Instituttet kan lave en hurtig besparelse ved at aflyse de hold der
undervises af eksterne lektorer og derved kun gøre brug af egne undervisningskræfter. Det vil
heller ikke være muligt at gøre brug af eksterne vejledere ved bacheloropgaver samt specialer.
Ved denne løsning kan man umiddelbart undgå en fyringsrunde.
Holdstørrelserne i foråret været 25 studerende på fordybelsesfag samt kandidatseminar og 20
studerende på opgaveseminar.

Pkt. 6 Undervisningsevalueringer
Da nogle undervisningsevalueringer er blevet udsendt tidligere end forventet ligger svarprocenten
på omkring 20 %. Det vil blive undersøgt om der er mulighed for at få dem genåbnet. Det blev
foreslået, at man kunne åbne evalueringen på den oplyste eksamensdag og lade den stå åben i
14 dage. Denne mulighed undersøges.

Pkt. 7 Orientering fra dispensationsudvalget
SN godkendte oversigten over dispensationer.
Pkt. 8 Eventuelt
Timer til instruktor
 Fordelingen af instruktortimerne blev diskuteret og der var enighed om at fordelingen af
disse timer skulle stå i stillingsopslaget.
Fremdriftsreformen
 Dette punkt blev udsat til næste møde

Studienævnet mødes igen i forårssemestret den 4/2-14 til konstituerende samt ordinært møde.

Møde slut 13.45

Lars Larsen / Gitte S. Svendsen

