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Fagstudienævnet ved
Psykologi

Tid: Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 10.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalg
b. Arbejdsgruppe til ensretning af regler for eksamensopgaver
4. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelse 2014
Bilag: Rapporter, oversigtsskema og særkørsler
5. Godkendelse af kursusudbud for foråret 2015
Bilag: Fagoversigt
6. Afrapportering vedr. frafaldsundersøgelse
7. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
Bilag: Studieordning 2007
http://studieordning.au.dk/studieordningHTML/169_21-122012_Kandidatuddannelse%20i%20psykologi.html
8. Drøftelse af grænseværdier for indikatorer på uddannelsesområdet
Bilag: Diverse opgørelser
9. Fortsat drøftelse af undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi
10. Eventuelt

Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Adjunkt Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller
Lektor Osman Skjold Kingo (suppleant) (fra kl. 11)
Studerende Maria Byskov (næstformand)

13-10-2014
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Studerende Rasmus Malver
Studerende Anne Smed Christensen
Studerende Ditte Lolk
Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Jakob Eiriksson, Vejledning og studieinformation
Lene Nannerup Kristensen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen
Studerende Mikkel Stjerne (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 9 Fortsat drøftelse af undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Studieordning for bacheloruddannelsen i psykologi 2014
Studieordningen vil efter godkendelse i dekanatet blive uploadet på studieportalen
hurtigst muligt. Studieordningen er blevet lidt forsinket, da enkelte områder først
skulle afklares, herunder seminartyper og eksamenstid for grundfagene, som efter aftale med faggrupperne nu er angivet til 7 timer (inkl. upload af eksamensopgaven).
Opfølgning på undervisningsevaluering
Efter skriftlig høring i studienævnet er artiklen vedr. undervisningsevaluering sendt
til Psyklen og til alle VIP-ansatte på instituttet.
Studieplan
Der arbejdes på at finde en løsning med en tidlig afklaring af behov for store lokaler
(dvs. lokaler til over 200 studerende).
Akkreditering
Der er endnu ikke fastsat en dato for akkrediteringspanelets besøg på AU i forbindelse med akkrediteringen af bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi.
Timetælling
Der er afleveret opgørelse over timetælling på psykologi, dvs. angivelse af den planlagte undervisnings- og vejledningsaktivitet på uddannelsen, som en studerende forventes at blive tilbudt.
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Taxametertælling
Af hensyn til fremtidig taxameterindplacering er der igangsat en analyse af taxametersystemet på de videregående uddannelser. Deloitte besøger AU den 6.-9. oktober,
og besøget er et led i en analyse af universiteternes omkostninger forbundet med uddannelserne.
Besøg af censorformandskabet
Den 30. september havde Helle Spindler og Carsten Dalsager et godt møde med censorformandskabet, hvor man bl.a. drøftede en mere smidig udpegning af censorer
ved specialer. Censorformandskabet udtrykte ønske om at iværksætte en sammenlignende studieordningsanalyse med henblik på at skabe klarhed over de forskellige
evalueringskriterier, der anvendes på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser inden for psykologi. På Psykologisk Institut hænger det bl.a. sammen med
beskrivelsen af læringsmål i kursuskataloget, som der allerede arbejdes med.
Punkt 3. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalg
Den første delprøve ud af 4 i Psykologiens fundering og perspektiv, indføring i psykologiens filosofi, historie, metode og integration har været afholdt og resulteret i
flere henvendelser til studieadministrationen samt en enkelt dispensationsansøgning.
Dispensationsudvalget foreslår, at der ved lægedokumenteret sygdom gives dispensation til, at den studerende kun skal deltage i reeksamen for den/de prøver, hvor den
pågældende har været syg. En sådan praksis vil understøtte det pædagogiske i, at de
studerende skal følge forløbet og løbende deltage i prøverne, som afholdes efter afslutning af undervisningen i hver deldisciplin. Fejl i forbindelse med upload og mindre overskridelser af max.længden vil blive administreret lempeligt ved de to første
delprøver, hvor det pædagogiske og ikke det formelle er i fokus.
b. Arbejdsgruppe til ensretning af regler for eksamensopgaver
Jacob Klitmøller orienterede om, at arbejdsgruppen har udarbejdet et første udkast
til krav til eksamensopgaver, som efter et møde i gruppen vil blive sendt til de fagansvarlige til kommentering. Det forventes, at udkastet vil kunne behandles i studienævnet i november eller december.
Punkt 4. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelse 2014
På baggrund af den netop offentliggjorte studiemiljøundersøgelse drøftede studienævnet, hvilke 2-3 områder der skal identificeres som særlige fokusområder, som
studienævnet vælger at følge op på.
Efter en længere drøftelse af bl.a. de fysiske rammer (mangel på gruppefaciliteter/læringsaktivitetsrum), mere synlige undervisere, universitetspædagogik, uformelle fora, faglige/sociale arrangementer blev det aftalt, at medlemmerne til næste møde
identificerer de områder, de ser som de største problemområder. Studienævnet vil
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herefter beslutte, hvilke indsatsområder der skal arbejdes videre med og nedsætte relevante arbejdsgrupper.
Punkt 5. Godkendelse af kursusudbud for foråret 2015
Som bilag til punktet var der udsendt fagoversigt for foråret 2015. Studienævnet godkendte fagudbuddet, dog med det forbehold at ”opgaveseminarer/fordybelser” skal
indplaceres som enten fordybelsesaktiviteter (10 ECTS) eller opgaveseminarer (5
ECTS).
Punkt 6. Afrapportering vedr. frafaldsundersøgelse
Maja O Connor orienterede kort om undersøgelsen af årsager til frafald på psykologistudiet. Der blev udsendt 44 spørgeskemaer, hvoraf 7 blev returneret med adressaten
ubekendt. Ud af de 37 spørgeskemaer, der nåede frem, blev 29 besvaret. Der har desværre været problemer med udtræk af udsendelseslisten, og det forventes, at der foretages et nyt udtræk, hvorefter spørgeskemaerne sendes til de ”nye” på listen, som ikke
er blevet kontaktet endnu.
De fleste studerende melder sig ud i løbet af de første semestre. Der vil altid være et
mindre frafald (det såkaldt ”lykkelige” frafald af studerende, der finder ud af, at de
ikke er kommet på den rette hylde og skifter til et andet studium).
Der blev angivet mange forskellige årsager til frafald, herunder flytning (primært til
Kbh.), private årsager/sygdom, for megen teori på studiet og at de pågældende ikke
ønskede at arbejde som psykologer.
Maja orienterer mere detaljeret på et senere studienævnsmøde.
Punkt 7. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
Studievejlederne indledte med at redegøre for, at der var kommet ny information om
fremdriftsreformen. Der kunne desværre ikke afsættes tid på mødet til en mere detaljeret gennemgang, og formanden fandt det uheldigt, at samme information ikke var
tilgået studienævnet.
Der skal udarbejdes midtvejsstatus vedr. revision af kandidatstudieordninger til drøftelse på møde i områdestudienævnet den 29. oktober. Der imødeses ikke omfattende
ændringer, men hovedlinjerne i revisionen forventes at blive en sammensætning af
fag i grupper a 15 ECTS på 1. og 2. semester. De tre fag a 5 ECTS Test- og undersøgelsesmetode, Interventionsmetode og Forskningsmetode II skal tages samlet, og det
samme vil gælde for Praktik (10 ECTS) og Teori-praksis seminar (5 ECTS). Hvordan
de 4 grupper a 15 ECTS sammensættes på 2. og 3. semester bliver op til den enkelte
studerende.
Punkt 8. Drøftelse af grænseværdier for indikatorer på uddannelsesområdet
Formanden gennemgik baggrunden for punktet og de mange udsendte bilag. Det var
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studienævnets opfattelse, at det er en meget vanskelig opgave at fastsætte meningsfulde grænseværdier, som ikke bliver helt arbitrære.
Det blev besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe bestående af formand Helle
Spindler og institutsekretariatsleder Carsten Dalsager, som vil udarbejde forslag til
fastsættelse af grænseværdier med fokus på de områder, hvor der er større udsving.
Forslaget, som skal indsendes til Hovedområdestudienævnet den 21. oktober, udsendes forinden til skriftlig høring i studienævnet.
Punkt 9. Fortsat drøftelse af forslag til undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi v/Jacob Klitmøller
Jacob Klitmøller gennemgik kort de spørgsmål, han var blevet mødt med fra Klinisk
afdeling i forbindelse med forslaget til undersøgelsesdesign angående multiple choice-eksamen i klinisk psykologi.
Af tidsmæssige årsager nåede studienævnet ikke at drøfte indvendingerne fra Klinisk
afdeling nærmere, og punktet sættes derfor på dagsordenen til næste møde. Det vil
ikke kunne nås at gennemføre undersøgelsen i år.
Punkt 1o. Eventuelt
Da det har vist sig vanskeligt at nå dagsordenen på den fastsatte tid, afsættes der
fremover en time ekstra til studienævnsmøderne, der afholdes fra kl. 10.15-13.00.
Mødet sluttede kl. ca. 12.15.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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