Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 5 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Torsdag den 4. juni 2015 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Godkendelse af generelle regler i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver
Bilag: Revideret udkast
4. Godkendelse af pensum for efteråret 2015
Bilag: Pensumlister
5. Eventuelt

Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Adjunkt Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)
Studerende Ditte Lolk (næstformand)
Studerende Anne Mette Juul
Studerende Aleksander Miller
Studerende Mikkel Stjerne
Studerende Pernille Melander Thorsen (suppleant)
Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Statusmøde om 1-årig uddannelsesevaluering
Den 3. juni var der møde med dekanatet om den årlige uddannelsesevaluering. Et af
opmærksomhedspunkterne var, at det fremgår af AU’s udviklingskontakt, at universitetet har som mål, at alle bacheloruddannelser i 2017 skal tilbyde de studerende minimum 12 timers undervisningsaktivitet om ugen. Der skal derfor arbejdes henimod
flere skemalagte aktiviteter. Der udarbejdes et notat fra mødet, som vil blive sendt til
studienævnets medlemmer til orientering.
Vinteroptag 2016
Der forventes et større vinteroptag end normalt til februar, da det vurderes, at en del
studerende har udskudt deres bachelorprojekt. Da disse studerende ikke har kunnet
tilpasse studiet efter den nye studieordning, vil der i foråret 2016 undtagelsesvist blive udbudt metodefag, så de studerende får mulighed for at følge Grundfag B i Arbejds- og organisationspsykologi.
Vinteroptaget ønskes reduceret mest muligt, da de studerende, der påbegynder uddannelsen om sommeren, får det mest hensigtsmæssige studieforløb. Derfor nedsættes vinteroptaget fra 2016 til 10 studerende, så kun studerende, der er retskravsansøgere, bliver optaget. Hvis flere end 10 studerende med retskrav på optagelse søger ind
til vinter, vil de blive optaget, og sommeroptaget vil blive reduceret tilsvarende.
Taxametersystem
Taxametersystemet er baseret på tre takster. Psykologi modtager tilskud efter takst 1,
som hovedsageligt dækker humaniora og samfundsvidenskab. KU, AU og AAU vil arbejde sammen om at forsøge at hæve taksten til den mellemste takst, da psykologiuddannelserne er kliniske professionsuddannelser.
Avanceret og anvendt social- og personlighedspsykologi med særligt henblik på udsatte unge
På trods af meget få tilmeldte til ovennævnte seminar, vil det undtagelsesvist blive
oprettet, da det iflg. aftale med Preben Bertelsen ikke kommer til at indgå i timeregnskabet og dermed ikke belaster instituttets økonomi.
Punkt 3. Godkendelse af generelle regler i forbindelse med aflevering af
skriftlige opgaver
De foreslåede ændringer fra det seneste studienævnsmøde var inkorporeret i det reviderede forslag. Studienævnet godkendte med meget få præciseringer forslaget, der
træder i kraft fra efteråret 2015. Reglerne indskrives i studieordningerne.
Punkt 4. Godkendelse af pensum for efteråret 2015
Som bilag til punktet var der udsendt pensumlister for:
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Social- og personlighedspsykologi, 1. semester
Klinisk psykologi, børn og unge, 3. semester
Klinisk psykologi, voksne og ældre, 3. semester
Udviklingspsykologi, 3. semester
Pædagogisk psykologi, 5. semester
Forskningsmetode B, 5. semester

Kandidat



Grundfag A: Klinisk psykologi
Grundfag B: AO

Studienævnet godkendte pensumlisterne, som vil blive uploadet på studieportalen.
Studienævnet bemærkede dog, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der ved alle pensumlister angives et samlet sidetal. Studienævnet fandt det meget positivt, at pensum
til Grundfag A var reduceret, men fremadrettet ser man gerne, at pensum reduceres
med yderligere 100 sider.
Punkt 6. Eventuelt
Kandidattilvalg
Da grundfag B: Arbejds- og organisationspsykologi (AO), er flyttet til efterårssemestret, ser studienævnet gerne, at der på kandidattilvalget arbejdes videre med, at de
studerende kan tilbydes kandidatseminar i AO i stedet.
Mødet sluttede kl. 10.00.
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