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Studienævnsformanden orienterer om studienævnets arbejde
Overlevering til nyt studienævn

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 2 Studienævnsformanden orienterer om studienævnets arbejde
Lars Larsen orienterede om studienævnets arbejde i de 2 år hvor han havde siddet som
formand for SN. Han nævnte de store ændringer der var sket bla.
•

Omorganiseringen af den administrative Studieadministration

•

Studiemiljø midler 2012, her fik de studerende til opgave at udarbejde et kursus
som kunne hjælpe med at mindske frafald i det 1. studieår.

•

Digital eksamen, vores eksaminer køre problemfrit på Wiseflow. Der forventes et
nyt digital system til efteråret 2016.

•

Arbejdet med udfærdigelse af nye studieordninger er godt i gang, der arbejdes med
det pædagogiske aspekt samt af få dem tilpasset fremdriftsreformen frem mod
september 2015.
Cand.pæd.psyk uddannelsen har været drøftet en del på SN-møderne.
Uddannelsen er indtil videre ikke blevet oprettet i henhold til vores faglige
argumenter.

•

•

Besparelser i 2014 figurerer allerede fra foråret 2014 hvor vi har valgt at aflyse
seminarundervisningen med eksterne lektorer.

Pkt. 3 Overlevering til nyt studienævn
Lars Larsen overdrog sin formandspost til den nye studieleder Helle Spindler hvor han
understregede, at det var en spændende og krævende post hun nu skulle overtage. Han
takkede SN for godt og konstruktivt samarbejde i de sidste 2 år.
Det nye studienævn for forårssemestret 2014
Helle Spindler - formand
Dorthe Thomsen
Mimi Mehlsen
Lars Larsen
Maria Sandal Byskov, stud, næstformand
Rasmus Z. Malver, stud,
Anne S. Christensen, stud
Ditte Lolk, stud
Mikkel Stjerne, stud, 1. suppleant
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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et pkt. til dagsorden under eventuelt vedr. fremdriftsreformen.
Dagsordenen blev herefter godkendt

Pkt. 2 Orientering fra studieleder
• I forbindelse med fremdriftsreformen skal der ændres på studieordninger i
forbindelse med 5 ECTS fag, da vi ikke har fag der økonomisk set ikke er
eksamenstunge udsættes denne ændring til de nye studieordninger i 2015.
• Der skal i forbindelse med fremdriftsreformen strammes op på proceduren vedr.
forhånds-/meritgodkendelser. Der vil blive udarbejdet en ny procedure i
samarbejde med meritkoordinatoren.
• CUL (center for undervisning og læring) er i gang med at forberede en ny
studiemiljø undersøgelse. Hvordan får vi den bedste svarprocent?
• Arbejdet med akkreditering af uddannelsen er godt i gang og timeplanen
overholdes.

Bilag vedr. ekstern censur blev drøftet og SN var enige om, at ændringerne ikke ville gå ud
over de studerende og deres undervisning. Der var dog spørgsmålet, om hvorvidt det
kunne give anledning til flere eksamensklager men det menes ikke at være aktuelt.
SN blev enige om, at man fremadrettet kunne slette ekstern censur på Grundfag A, Klinisk
på kandidatuddannelsen, samt at man umiddelbart ville foreslå at slette ekstern censur på
Social- og personlighedspsykologi eller Udviklingspsykologi, hvor SP var det foretrukne, ift.
at skabe en blid start for de studerende.

Pkt. 3 Stramninger vedr. upload af eksamensopgaver i Wiseflow
SN var enige om, at der skulle strammes op omkring aflevering af eksamensopgaver via
Wiseflow. Der vil blive udarbejdet tekst hvor det tydeligt fremgår hvorledes man skal
forholde sig til upload af eksamensopgaver inden for tidsgrænsen. Teksten vil ligeledes
komme til at fremgå af kursuskatalog samt studieordning.

Pkt. 4 Orientering fra dispensationsudvalget
SN drøftede den tidligere fastsatte regel vedr. afløsningsopgaver i forbindelse med Teoripraksisseminar. SN var enige om, at fastholde reglen for dispensation såfremt der er mere
end 150 km fra uddannelsessted til praktiksted.

Pkt. 5 Eventuelt
Følgende datoer for SN-møder i foråret 2014 blev vedtaget
SN-møderne bliver afholdt på følgende tirsdage kl. 13.15 – 15.00
Tirsdag den 25. februar 2014
Tirsdag den 25. marts 2014
Tirsdag den 29. april 2014
Tirsdag den 27. maj 2014
Dispensationsudvalget holder deres møde på ovennævnte tidspunkter kl. 12.15
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