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Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et pkt. under eventuel vedr. lørdagsundervisning
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra 4/2-14
Det udsendte referat fra 4. februar 2014 blev godkendt.
Pkt. 3. Orientering fra studieleder
•

Der er blevet lavet en indstilling til valgsekretariatet vedr. valg af nye medlemmer til
SN da Lars Larsen og Mimi Mehlsen ønsker at træde tilbage inden deres
valgperiode udløber. Maja O’Connor og Jacob Klitmøller ønsker at indtræde som
medlemmer og Osmann Kingo bliver suppleant.

•

Der er afholdt møde med de 3 grundfag på bachelordelen vedr. fordelingen af
ekstern/intern censur. Her blev aftalen, at der ville blive lavet en rotationsordning,
således at den interne censur går på skift imellem de tre grundfag, dog ikke hvert
år.

•

Vi er blevet bedt om at kigge på arbejdsgangen med hensyn til dispensationer i
forhold til SN og administrative dispensationer. Vi har den arbejdsfordeling på
psykologi.

•

Indstilling til OSN vedr. studieordningsændringer fremlægges på OSN-møde den
27/2-14. Vi skal efterfølgende have det bearbejdet på næste SN-møde.

•

Jacob Klitmøller orienterede om den kommende undersøgelse via CUL (Center for
undervisning og læring) omkring ny eksamensform på Klinisk psykologi. SN
afventer et metodeudkast som skal drøftes på næste SN-møde.

Pkt. 4. Karaktergivning før feedback
De studerende ønskede en bedre behandling af feedback tider. Der henstillet til VIP’erne
at der helst skal være 24 timer mellem offentliggørelse af resultaterne og feedback
således at man på baggrund af sin karakter kan beslutte om man vil gå til feedback.
Feedback skal ikke nødvendigvis afholdes inden tilmelding til reeksamen, tilmelding til
reeksamen ved sommereksamen 2014 er flyttet til slutningen af juli 2014 som et forsøg.
Pkt. 5. Specialepladser
De studerende efterlyste flere specialepladser, da der står mange på venteliste. Carsten
Dalsager informerede om, at der vil blive oprettet 18 nye pladser kun til psykologi
studerende. Disse specialepladser skulle være klar til brug i løbet af kort tid. Det kunne
også være en mulighed at benytte computerlokalet.
Pkt. 6. Evalueringer
Der er igen en meget lav svarprocent på evalueringerne. SN drøftede om det ville være en
ide at lægge evaluering af undervisningen efter eksamen. Klaus Mors har oplyst, at
evaluering efter eksamen giver en langt mindre deltagelse.
Helle Spindler vil lavet et udkast til en artikel i Psyken vedr. evalueringer. Udkastet vil blive
drøftet på næste SN-møde.
Pkt. 7. Procedure for digitaleksamen
Proceduren for digitaleksamen skal strammes op, studievejledningen vil på deres
hjemmeside skrive om hvilke kriterier der skal overholdes i forbindelse med elektronisk
eksamen, disse ændringer vil også kunne findes på studieportalen.

Pkt. 8. Orientering fra dispensationsudvalget
SN diskuterede den nuværende dispensationsmulighed for enlige forsørgere med børn
under 3 år som kan få 25 % forlænget prøvetid. SN blev enige om, at denne regel vil
bortfalde pr. 1. september 2014.

Pkt. 9. Eventuelt
•

Der var en studerende som havde forespurgt om, hvorfor vi har
lørdagsundervisning. Det meldes videre, at det er pga. plads og lokaleproblemer.
Der er ikke mødepligt til denne undervisning.

•

Plagiering blev diskuteret, der indstilles til at de studerende bliver gjort opmærksom
på hvad konsekvenserne er. Oplysningerne skal udmeldes i undervisningen og på
instruktorholdende.
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