Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 10 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalg
b. Arbejdsgrupper nedsat på Temadagen
4. Evaluering af studieteknikdagen
5. Drøftelse af studiestartsprøver
Bilag 5a: Notat om studiestartsprøver
Bilag 5b: Eksempel på studiestartsprøve fra ST
6. Drøftelse af grænseværdier
Bilag 6a: Grænseværdioversigt for BSS: Psykologi
Bilag 6b: Mail fra dekanatet af 13.11.2015
7. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Adjunkt Jacob Klitmøller
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)
Studerende Ditte Lolk (næstformand)
Studerende Anne Mette Juul
Studerende Aleksander Miller
Studerende Mikkel Stjerne
Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
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Johanne Kirstine Lauge-Faurby, Vejledning og studieinformation
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Amalie Ringsø Hansen
Fraværende med afbud:
Adjunkt Maja O´Connor
Studerende Pernille Melander Thorsen (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Resultat af fredsvalg til studenterpladserne i Fagstudienævnet
Aleksander Miller
Sofie Mundbjerg
Anne Mette Juul
Maria Storgaard
Amalie Ringsø Hansen (suppleant)
Fra Områdestudienævnet
På Områdestudienævnsmødet fremkom der forslag om oprettelse af et kursus i metode til litteratursøgning (5 ECTS) i samarbejde med bibliotek og institutter. Der var ikke enighed om et sådant tiltag, men der opfordres til yderligere dialog mellem studienævn og bibliotek med henblik på udvikling af relevante tilbud på de enkelte uddannelser. Biblioteket har udspillet, men på Psykologisk Institut er man godt i gang, og
institut og fagstudienævn vil fortsætte den gode dialog med biblioteket.
Undervisningsevaluering
Der har været en del tekniske udfordringer i forbindelse med, at undervisningsevalueringen er overgået til CUL. Der vil i begyndelsen af 2016 blive drøftet løsningsmuligheder vedr. dels de tekniske udfordringer, dels udfordringerne omkring evalueringsproceduren.
Gå-hjem-møde om undervisningsevaluering
AU inviterer til Gå-hjem-møde om undervisningsevaluering den 9. december kl.
14.30-16.30. Invitationen er sendt til studienævnets medlemmer.
Optagelse af studerende fra religionsvidenskab på tilvalget i psykologi
Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab er normeret til 3 ½ år, da der indgår obligatorisk sprogundervisning (30 ECTS) i uddannelsen på hhv. 2. og 3. semester. Undervisningen er integreret i uddannelsen, men betegnes som propædeutisk undervisning i studieordningen, hvilket ifølge studielederen fra religionsvidenskab er misvisende. Da de 30 ECTS formelt set ikke tæller med i uddannelsen, kan de studerende
fra religionsvidenskab ikke honorere kravet om, at man skal have bestået 90 ECTS på
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et centralt fag senest den 15. april. Fagstudienævnet fastholder, at problemstillingen
omkring ECTS bør løses på religionsvidenskab.
Speciale/eksamenssnyd
Som opfølgning på orienteringen fra sidste møde om indberetning af en specialestuderende for eksamenssnyd blev det oplyst, at den konkrete sag ikke er endeligt afgjort
endnu. Studienævnet er i den forbindelse blevet bedt om en udtalelse, der bl.a. går på
om man vil indføre ændringer i kølvandet på denne sag. For at undgå lignende sager i
fremtiden foreslog studielederen, at studienævnets seminardag i foråret kunne have
fokus på eksamen (herunder eksamensformer og censurering), og at bl.a. censorformanden kunne inviteres til at deltage i seminaret. Konsekvenser af den konkrete sag
bør dog sættes på som punkt på et tidligere møde.
Opfølgning på studiemiljøundersøgelsen
Studielederen vil undersøge, om der evt. via fokusgruppeinterviews i faget Forskningsmetode 2: Kvalitative Metoder kan følges op på studiemiljøundersøgelsen, hvis
en gruppe studerende og den fagansvarlige kunne finde dette emne interessant.
Punkt 3. Orientering fra diverse udvalg
Dispensationsudvalg
Mødet i dispensationsudvalget var udskudt til den 4. december pga. sygdom. Hvis det
bliver nødvendigt, vil afgørelserne blive sendt til skriftlig høring i studienævnet.
Arbejdsgrupper
Status fra arbejdsgruppen vedr. genindskrivning.
Hvis der åbnes for genindskrivning, er det ikke nødvendigt på forhånd at udmelde
antallet af pladser. Udvælgelseskriterier kan enten være lodtrækning eller anciennitet
på studiet. Arbejdsgruppen afventer svar fra Optag om, hvorvidt det er muligt at adskille genindskrivning og overflytning.
Status fra arbejdsgruppen for integration og studiemiljø
Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde følgende to lister:
1. 10 ting der er vigtige at vide, før jeg starter på psykologistudiet
2. 10 ting jeg har taget med fra psykologistudiet, og som er vigtige for det senere
psykologarbejde
Det har været nemt at skaffe information fra de studerende, og for så vidt angår oplysninger fra erfarne psykologer, er aftagerpanelet blevet inddraget.
Punkt 4. Evaluering af studieteknikdagen
Det er et fint tiltag med en studieteknikdag, men formatet skal justeres lidt. Det er for
meget med en hel dag, som i øvrigt var placeret for sent på semestret. En halv dag vil
være mere passende, og den bør lægges lige inden efterårsferien. Det indledende ind-
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læg var overflødigt, men det fungerede rigtig fint med ældre studerende, der bl.a. fortalte om, hvordan det er at studere og om studiegrupper.
Punkt 5. Drøftelse af studiestartsprøver
Hovedformålet med studiestartsprøven er at kvalificere bacheloroptaget og få mulighed for at udmelde de studerende, der ikke møder op til studiestart.
Studienævnet vurderede, at man på psykologi ikke har behov for studiestartsprøver.
For det første er frafaldet på uddannelsen meget lavt, og for det andet ligger der iht.
studieordningen en prøve (Psykologiens fundering), hvor de studerende allerede i
sidst i september måned skal aflevere den første ud af fire eksamensopgaver. De fire
prøver gennemføres undervejs i forløbet efter afslutning af undervisningen indenfor
hvert område. De studerende, der ikke afleverer den første opgave, kontaktes med
henblik på afklaring af, om de har brug for hjælp til studiet eller ønsker at blive udmeldt. Ved den seneste eksamenstermin var der 4 studerende, der ikke aflevere eksamensopgave, heraf ønskede en studerende at blive udmeldt, og 3 havde brug for
lidt ekstra støtte til at komme videre med studiet.
Studienævnet besluttede efter en nærmere drøftelse, at man ikke ønsker at indføre
studiestartsprøver på bacheloruddannelsen i psykologi.
Punkt 6. Drøftelse af grænseværdier
Mange af grænseværdierne er fastsat på AU-niveau eller af fakultetsledelsen. Indikator 1 vedr. frafald og indikator 6 vedr. forskningsdækning fastsættes lokalt.
Fagstudienævnet har på et møde i september måned - efter opfordring fra dekanatet hævet grænseværdien for indikator 1.
For så vidt angår indikator 6 ønskede studienævnet at fastholde den nuværende
grænseværdi med henblik på at skabe en bedre balance mellem VIP og eksterne lektorer, idet man fortsat ønsker, at eksterne lektorer skal varetage undervisningen i
især kliniske og praksisnære fag.
For så vidt angår indikator 3 om planlagte timer, som er fastsat af fakultetsledelsen,
skal 30 ECTS svare til gennemsnitligt 119 konfrontationstimer. Dette forudsætter, at
timetallet skal øges, og studienævnet pointerede, at antallet af timer ikke afspejler
kvaliteten i undervisningen.
Studielederen har skrevet til faggruppeformændene og deltager gerne i møder om
øget undervisningsaktivitet.
Til næste møde overvejes konkrete forslag til en forøgelse af timetallet, og studentermedlemmerne drøfter forslag til tiltag med deres bagland. Efter mødet vil der komme
et fælles udspil fra studienævnet til mulige løsningsmodeller/ideer, der kan drøftes på
et medarbejdermøde.
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Punkt 7. Eventuelt
Eksamensformalia
Ifølge de studerende hersker der nogen usikkerhed om eksamensformalia. Studielederen udsender en opklarende mail til alle studerende, hvoraf fremgår, at de nye eksamensformalia er trådt i kraft for alle studerende pr. 1/9 2015 (medmindre det drejer sig om specialestuderende, der har skrevet kontrakt før 1/9 2015). Formalia gælder, uanset hvilken studieordning de studerende følger.

Bedømmelse af specialer
I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal bedømmelsen af specialer være
meddelt senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke. Normalt offentliggøres karaktererne efter ca. 1 måned.
Mødet sluttede kl. 15.10.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent

