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Fagstudienævnet ved
Psykologi

Tid: Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 13.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder
3. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
4. Manglende undervisning på studieintroduktion/psykologiens filosofi
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til ensretning af regler for eksamensopgaver
Bilag: Kommissorium
6. Pensum til efteråret 2014
Bilag: Pensumlister
7. Nye regler for indstilling til eksamen i Forskningsmetode B v/Dorthe
Thomsen
8. Forslag til undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi v/Jacob
Klitmøller
9. Dispensationsudvalget
10. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Adjunkt Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller
Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen
Studerende Maria Byskov (næstformand)
Studerende Rasmus Malver
Studerende Anne Smed Christensen
Studerende Ditte Lolk
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Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Lene Nannerup Kristensen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Lektor Osman Skjold Kingo (suppleant)
Studerende Mikkel Stjerne (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 8 udsættes til næste møde.
Punkt 2. Orientering fra studieleder
Akkreditering af Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi
Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi ved Aarhus Universitet skal akkrediteres i 2014. Dokumentationsrapporten skal indsendes til Danmarks Akkrediteringsinstitution senest den 1. juli, og første rapportudkast skal indleveres til Driftsenheden
på AU i begyndelsen af juni.
Holdfordeling
Holdfordelingen er ikke endeligt på plads. Det kan overvejes, om man fremover skal
indskrænke valgfagsudbuddet lidt, uden at man dog derved fratager de studerende
den nødvendige valgfrihed.
Afvikling af eksamen i Biologisk psykologi
Ved en beklagelig fejl var eksamen i Biologisk psykologi ikke blevet planlagt som digital eksamen. Dette er nu ændret, således at eksamen afvikles ved brug af WISEflow.
Blackboard brugergruppe
Studienævnene er blevet opfordret til at nedsætte Blackboard brugergrupper bestående af undervisere og studerende, der er daglige brugere af systemet, og repræsentanter fra institutsekretariaterne. Der afventes nærmere information.
Punkt 3. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
Der skal arbejdes videre med bl.a. metodefag og praktik.
Herudover bliver det nødvendigt at revidere alle fagenes læringsmål, så de bliver mere dækkende og i overensstemmelse med kvalifikationsrammen. Arbejdet med læringsmålene skal foregå i efteråret, og Helle vil på næste lærermøde skitsere forskellige scenarier. Der kan fx afholdes et pædagogisk halvdagsmøde med fokus på læringsmål, og det vil være muligt at få bistand fra CUL.
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Punkt 4. Manglende undervisning på studieintroduktion/psykologiens filosofi
Med indførelse af det nye 10 ECTS-fag Psykologiens fundering og perspektiv, indføring i psykologiens filosofi, historie, metode og integration spares der ca. 212 timer.
Studienævnet vil ikke på nuværende tidspunkt beslutte en omfordeling af disse timer,
men afvente evalueringen af det nye fag i efteråret. Spørgsmålet vil blive taget op i
studienævnet igen i februar/marts 2015.
Der blev bl.a. nævnt følgende forslag til evt. omfordeling af de sparede timer: Opgradering af eksamen i Psykiatri, nedsættelse af gruppestørrelsen fra 6 til 4 i Forskningsmetode, genindførelse af brug af instruktorer på Biologisk psykologi.
Punkt 5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til ensretning af regler for eksamensopgaver
Som bilag til punktet var der udsendt forslag til kommissorium for arbejdsgruppen,
som studienævnet kunne tilslutte sig.
Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen er, at der på flere områder er divergerende formalia og praksis for håndtering og bedømmelse af opgaver, der afleveres til
bedømmelse ved Psykologisk Institut.
Det er vigtigt, at alle interessenter høres, og arbejdsgruppen opfordres til at gå på
tværs af fagene. Helle indsætter deadlines i kommissoriet og orienterer VIP’er og
PhD-studerende.
Fra studienævnet deltager Jacob, Anne og Rasmus i arbejdsgruppen.
Punkt 6. Pensum til efteråret 2014
Som bilag til punktet var der udsendt pensumlister for Social og personlighedspsykologi, Udviklingspsykologi, Klinisk psykologi (børn og voksne), Pædagogisk psykologi, Forskningsmetode B og Grundfag A.
Studienævnet godkendte pensumlisterne, som vil blive lagt på studieportalen.
Punkt 7. Nye regler for indstilling til eksamen i Forskningsmetode B
v/Dorthe Thomsen
Dorthe foreslog, at de studerende som forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen i Forskningsmetode B afleverer deres statistikøvelser. Der gælder et tilsvarende forudsætningskrav i Statistik, og Dorthe vil tage kontakt til underviserne i dette fag
for en nærmere redegørelse.
Studienævnet godkendte forslaget.
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Punkt 8. Forslag til undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi
v/Jacob Klitmøller
Punktet udsættes til næste møde.
Punkt 9. Dispensationsudvalget
En studerende har brugt 3 eksamensforsøg i Grundfag B, Pædagogisk psykologi
(udeblevet 2 gange og dumpet 1 gang) og søger nu om at skifte til et nyt fag. Studienævnet ønsker ikke, at de studerende frit kan udskifte valgfag, men at der skal være
en vis kontrol. Den studerende bliver bedst om at indsende en begrundet ansøgning
til Dispensationsudvalget hurtigst muligt.
En studerende har ikke opfyldt tilstedeværelseskravet på 80% og har fremsendt lægeerklæring vedr. et fravær. Studienævnet ønsker dokumentation for alle fraværsgange.
Punkt 10. Eventuelt
Feedback på speciale
En studerende har angiveligt fået afslag på at modtage feedback på sit speciale. Den
studerende har krav på feedback, og Helle vil følge op, hvis hun får de nødvendige oplysninger til at kunne identificere sagen.
Plagiering
En studerende er angiveligt blevet tildelt en advarsel for medvirken til eksamenssnyd
(plagiering) i forbindelse med udlån af en eksamensopgave. Helle vil gerne kontakte
Uddannelsesjuridisk Service, men det kræver flere oplysninger at kunne identificere
sagen.
Frafaldsundersøgelse
Maja vil iværksætte en undersøgelse af årsager til frafald på psykologi, som forventes
igangsat inden sommerferien. Spørgsmålene rundsendes snarest til studienævnets
medlemmer med henblik på mulighed for kommentering.
Mødet sluttede kl. 15.10.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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