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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Pkt. 2 Orientering fra studieleder
Mobilitetsvinduet er blevet drøftet på bacheloruddannelsen og såfremt vi giver dispensation med
hensyn til udviklingspsykologi og pædagogisk psykologi har vi mulighed for at sende de studerende
på udveksling både på bachelor- og kandidatuddannelsen.
I forbindelse med fremdriftsreformen er der blevet stillet spørgsmål om hvorledes vi tackler
tilmelding på 45 ECTS point i slutningen af kandidatuddannelsen når en studerende kan være
tilmeldt et seminar på 15 ECTS og specialet på 30 ECTS. Det er ikke muligt at få et klart svar fra
Ministeriet men indtil videre tilmeldes man seminaret på 15 ECTS i det førstkommende semester
og specialet i det følgende semester.
Indlægget til Psyklen vedr. evaluering er blevet redigeret og indsendt til Psyklen. Indlægget bringes
i næste udgave.

Tutorsekretærene har haft travlt med at ansætte nye tutorer til den kommende studiestart. Der
var indkommet ca. 55-60 ansøgninger.
Arbejdsgruppen for praktik er enige om, at praktikforløbet ikke skal ændres med mindre
fremdriftsreformen kræver dette. Thomas Iversen har fået lavet en kontrakt med Region Midt
vedr. 60 praktikpladser.
Der er ansøgningsfrist til instruktorstillingerne den 26. maj 2014. Helle og Jesper læser
ansøgningerne og Helle vil efterfølgende holde samtale med de udvalgte. Instruktorkurset vil blive
afholdt som sædvanligt.
Der skal ryddes op i formalia vedr. regler for eksamensopgaver så de bliver ensrettet. SN vil
nedsætte en arbejdsgruppe på næstkommende møde.
Den 19. juni 2014 vil der blive afholdt en afslutningsceremoni for vores kandidatstuderende.
Pkt. 3 Studieordning 2014 (Kandidatuddannelsen)
SN drøftede de udfordringer vi har med hensyn til en ny studieordning på kandidatuddannelsen.
Vi har en udfordring med TU, FMII og Interventionsmetode som er på 5 ECTS, det er et spørgsmål
om, om vi må beholde disse i fremtiden da der fra dekanatet side er ønsker om at alle fag skal
være mindst 10 ECTS. SN vil helst holde fast i de 5 ECTS.
Teoripraksis seminar og praktik kan sammenlægges til et 15 ECTS fag.
Der kom forslag om et specialeseminar på kandidatuddannelsen lig det de køre på
bacheloruddannelsen. Der var også brug for en evt. liste over specialevejledere så de studerende
ikke bruger for meget tid på at surfe rundt efter en vejleder.
Forslag om Summer University kunne være en mulig løsning til opsamling af fag.
Pkt. 4 Dispensationsudvalget
Der var et par ansøgninger vedr. dispensation for reglen om bestået 120 ECTS inden ansøgning om
optagelse på psykologitilvalg. Da der er flere ansøgninger end vi har plads til se SN ikke at det er
nødvendigt at sætte reglen ned til 90 ECTS.
Pkt. 5 Eventuelt
Der blev nævnt, at der i den nye studieordning vil komme til at mangle 3 timers undervisning ved
at sammenlægge Psykologien filosofi og videnskabsteori med studieintroduktion. Dette skal
drøftes på næste SN-møde den 27. maj 2014.
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