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Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

Fagstudienævnet ved
Psykologi

Tid: onsdag den 3. september 2014 kl. 13.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra diverse udvalg
4. Planlægning af møderække for efteråret 2014
5. Forslag til undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi v/Jacob
Klitmøller
Bilag: Undersøgelsesdesign
6. Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på
problemanalysen
Bilag: Høringsbrev samt forslag til beslutninger
7. Digitale eksamener i Wiseflow - vintereksamen 2014-15
Bilag: Forslag til eksamensafvikling fra AU Studier
8. Reeksamen og Wiseflow
9. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen for foråret 2014
Bilag: Samlet analyse og evalueringsresultater
10. Drøftelse af danskkrav til kandidatuddannelsen
Bilag: Mail fra Optag
11. Forslag til ændret beskrivelse af eksamensformen for psykiatri
12. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
13. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Adjunkt Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller (til kl. 12)
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Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen
Lektor Osman Skjold Kingo (suppleant)
Studerende Maria Byskov (næstformand)
Studerende Rasmus Malver
Studerende Anne Smed Christensen
Studerende Ditte Lolk (til kl. 12)
Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation
Jakob Eiriksson, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Studerende Mikkel Stjerne (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 11 Forslag til ændret beskrivelse af eksamensformen ved Psykiatri.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Årshjul for studienævnet
Hanne Falsig vil løbende opdatere studienævnets hjemmeside med faste og forventede emner til studienævnets møderække samt oplysning om igangværende udvalg
nedsat under studienævnet. Hjemmesiden kan ses på
len: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/undervisning-ogeksamen/studienaevnet/
Blackboard brugergruppe
Brugergruppen er ikke nedsat under studienævnet, men de studerende i studienævnet opfordres til at sørge for, at studerende er repræsenteret i gruppen.
Studiemiljøundersøgelse 2014
Studiemiljøundersøgelsen er netop blevet offentliggjort og vil blive drøftet på førstkommende studienævnsmøde. Helle Spindler vil inden næste møde forsøge at få tallene opsplittet på årgange, nationalitet, køn, alder (herunder om de studerende har
børn) og demografi.
Skriftlige høringer
På grund af sagsmængden i studienævnet vil flere sager blive sendt til skriftlig behandling, bl.a. principper for aftagerinddragelse. Behandlingsformen vil efterfølgende blive evalueret.
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Møde med Studieplan
Helle Spindler deltog i møde vedr. evaluering af EF14 samt planlægning af FO15 med
de øvrige studieledere, institutsekretariatsledere, Studieplan og BSS Studier den 29.
august. Der er stadig en del udfordringer med skema- og eksamensplanlægningen, og
Studieplan indkalder derfor institutsekretariatsledere, studieledere og relevante institutsekretærer til informationsmøde om Syllabus, ligesom Psykologisk Institut indkalder Studieplan mhp. en grundig indføring i uddannelsens lokale- og logistikbehov.
Instituttets økonomi
Økonomien er stram resten af året, da STÅ-indtægterne har været faldende, men forhåbentlig bedres forholdene i 2015.
Punkt 3. Orientering fra diverse udvalg
Der var intet til dette punkt.
Punkt 4. Planlægning af møderække for efteråret 2014
Møderne i efteråret afholdes den første onsdag i hver måned fra kl. 10.15-12.00. Forud for studienævnsmøderne er der møde i Dispensationsudvalget fra kl. 9.15-10.00.
Punkt 5. Forslag til undersøgelsesdesign af 3. semester klinisk psykologi
v/Jacob Klitmøller
Som bilag til punktet var der udsendt forslag til undersøgelsesdesign angående Multiple choice-eksamen i klinisk psykologi med henblik på afdækning af betydningen af
den nye eksamensform i relation til studiestrategier, alignment og de studerendes
perspektiver på undervisning og eksamen. Forslaget er udarbejdet af Jacob Klitmøller og Berit Lassesen.
Jacob Klitmøller gennemgik forslaget, som studienævnet støttede fuldt ud. Studienævnet indstiller desuden, at ansøgningen om 10 timer til studentermedhjælp til projektet imødekommes.
Punkt 6. Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen
Studienævnet drøftede universitetsledelsens forslag til ændringer i organisationen
som følge af problemanalysen. Overordnet set så studienævnet meget positivt på de
generelle forslag til mere åbenhed gennem inddragelse af medarbejdere og studerende. Hvad angår studenterinddragelse fandt studienævnet det dog uheldig, at studienævnene kun er nævnt én enkelt gang i forslaget, da studienævnene, hvor de studerende i forvejen er repræsenterede, netop er organer, der faciliterer studenterinddragelse. Helle Spindler orienterede om drøftelsen af forslaget på et møde i Områdestudienævnet den 2. september. Studienævnet kunne tilslutte sig Områdestudienævnets
betragtninger, og studienævnet vil derfor ikke udarbejde et selvstændigt høringssvar.
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Punkt 7. Digitale eksamener i Wiseflow - vintereksamen 2014-15
Udbuddet af eksamener ved vintereksamen 2014-15 er gennemgået med henblik på at
identificere, hvilke af disse der skal afholdes digitalt med brug af Wiseflow. Studienævnet så meget positivt på, at det vil være muligt at afholde Multiple Choice eksamen i Klinisk psykologi via Wiseflow.
Punkt 8. Reeksamen og Wiseflow
De studerende påpegede nogle problemstillinger i forbindelse med reeksamen (herunder ændring af eksamensdatoer efter offentliggørelse af eksamensplanen, manglende support fredag eftermiddag/lørdag), som studienævnet tog til efterretning.
Punkt 9. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen for foråret
2014
Studienævnet drøftede resultaterne, som generelt ser fine ud, men studienævnet bemærkede, at der desværre igen er meget lave besvarelsesprocenter ved en del af fagene. Undervisningsevalueringen er denne gang gennemført efter eksamen, men det
har ikke ændret ved svarprocenterne.
Studienævnets formand og næstformand vil udarbejde udkast til en artikel i Psyklen
vedr. undervisningsevaluering for bl.a. at sætte mere fokus på emnet og derigennem
forsøge at øge svarprocenten. De studerende vil bl.a. blive gjort opmærksomme på, at
deres deltagelse i evalueringerne er meget vigtig, så studienævnet kan få et retvisende
indtryk af, hvordan de oplever undervisningen, og hvad der evt. kan udvikles yderligere eller ændres. Udkast til artikel vil blive sendt til kommentering hos de øvrige
medlemmer af studienævnet. Der vil ligeledes blive udfærdiget et kort brev til underviserne fra studienævnet mhp. at informere om studienævnets arbejde ift. evaluering.
I henhold til studienævnets årshjul vil drøftelse af evalueringsresultater blive sat på
førstkommende møde efter en eksamenstermin, og som opfølgning herpå publiceres
en kort notits på hjemmesiden og i Psyklen. Endvidere vil alle undervisere blive opfordret til at inkorporere fokus på evaluering i løbet af deres undervisningsforløb.
Punkt 10. Drøftelse af danskkrav til kandidatuddannelsen
Som bilag til punktet var der sendt forespørgsel fra optag om, hvorvidt studienævnet
fortsat ønsker at håndhæve krav om dansk A-niveau på kandidatuddannelsen (gælder
ikke nordiske adgangsgivende eksaminer). Studienævnet besluttede at fastholde kravet om dansk A-niveau.
Punkt 11. Forslag til ændret beskrivelse af eksamensformen for psykiatri
På mødet blev der omdelt forslag til ændret beskrivelse af eksamensformen for psykiatri for sommereksamen 2015 fra lektor Mimi Yung Mehlsen og lektor Rikke Lambek.
Det var studienævnets opfattelse, at forslaget om besvarelse af 5 multiple choice opgaver i forbindelse med hver forelæsning så spændende ud, da det aktiverer de studerende på en ny måde. Inden en evt. godkendelse (fx som forsøgsordning) ønskede
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studienævnet dog flere uddybende oplysninger. Helle Spindler retter henvendelse til
forslagsstillerne vedr. studienævnets bekymringer omkring tekniske problemer, reeksamen, højere eksamenskrav, forlænget eksamenstid samt forespørgsel om, hvorvidt
spørgsmålene kan indgå som en del af undervisningen uden at være en del af eksamen.
Punkt 12. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
Der var udsendt notat vedr. principper for revision af kandidatstudieordninger på
BSS, som er vedtaget af Fakultetsledelsen, og som skal danne grundlag for det videre
arbejde. Helle Spindler forventer ikke omfattende ændringer og orienterede kort om
sine overvejelser i forbindelse med revisionsarbejdet. Revisionen af kandidatstudieordningen vil blive drøftet mere indgående på næste møde, og der vil inden mødet
blive udsendt skriftligt materiale som bilag til punktet.
Punkt 13. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
Mødet sluttede kl. 13.00.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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