Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Torsdag den 3. september 2015 kl. 13.00
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. Planlægning af møderække for efteråret 2015 (husk kalender)
5. Godkendelse af forslag til max.-sideangivelser for eksamensopgaver jf. de
nye regler om formalia
Bilag: Oversigt
6. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen for foråret 2015
Bilag: Samleanalyse og evalueringsresultater
7. Ændring af grænseværdi for førsteårsfrafald på BA
Bilag: Notat fra årligt statusmøde vedr. psykologiuddannelserne
8. Kandidattilvalget i Psykologi
Bilag: Sagsfremstilling
9. 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
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Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Majbritt Nielsen, Vejledning og studieinformation
Nanna Lawaetz Steffensen, Vejledning og studieinformation
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Fraværende med afbud:
Studerende Pernille Melander Thorsen (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Akkreditering af uddannelserne i psykologi
Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi er akkrediteret positivt gældende til
26. juni 2021.
Rusdag for kandidatstuderende
Fredag den 28. august blev der afholdt introduktionsarrangement for alle nye studerende, der starter på kandidatuddannelsen i psykologi. Det var et fint arrangement.
Studielederen opfordrer til afholdelse af en kandidatdag (faglig dag) for de studerende bl.a. med baggrund i resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen. Der kan fås inspiration til den faglige dag fra studielederen for statskundskab.
Uddannelsesstrategiske midler
I forbindelse med tildeling af uddannelsesstrategiske midler er der iværksat en del tiltag, herunder udvikling af specialeforberedende seminarer, studieteknik, akademisk
skrivning, kvote 2 optag. Mange af disse tiltag kommer til at indgå i internatmødet
om universitetspædagogik og uddannelse.
Ansøgning om forhøjet taxametertilskud
KU, AU og AAU har sammen indsendt ansøgning om taxameterforhøjelse.
Undervisningsevaluering
Områdestudienævnet skal på et møde den 25. september drøfte procedure vedr. evaluering af kursusforløb på Aarhus BSS samt fælles spørgeskema. Der vil blive holdt et
ekstraordinært studienævnsmøde i september, hvor forslagene vil blive drøftet.
Summer University
Center for Rusmiddelforskning udbyder faget Youth, Drugs and the Night-Time
Economy under Summer University i 2016.

Orientering fra Områdestudienævnet
Forretningsordenen foreslås ændret, således at formanden og næstformanden for de
respektive fagstudienævn er fødte medlemmer af Områdestudienævnet. De studerende i de enkelte fagstudienævn kan dog vælge at lade sig repræsentere ved et andet
medlem af det pågældende fagstudienævn, såfremt næstformanden ikke ønsker at
indtræde.
Områdestudienævnet har vedtaget en fælles alkoholpolitik for studiestarten på Aarhus BSS gældende fra september 2015.
Områdestudienævnet har vedtaget et todelt inaktivitetsregelsæt pr. 1. september
2015. Studerende kan udmeldes efter et år, hvis de udelukkende har opnået U (udeblevet) på uddannelsen. Studerende kan udmeldes efter 2 år, hvis de ikke har bestået
nogen prøver.
Møde om studiedata
Den 4. september er der møde med Klaus Mors fra Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening om studiedata og ledelsesinformation.
Kampagne om snyd og plagiering
Frem mod vintereksamen vil der blive sat ekstra fokus på snyd og plagiering med
kampagner, der primært er rettet mod udvekslingsstuderende.
Inspirationsdag om feedback
Center for Undervisning og Læring (CUL) har inviteret til inspirationsdag om effektiv
feedback fredag den 2. oktober 2015. Arrangementet henvender sig til studieledere,
studienævnsmedlemmer og undervisere ved Aarhus BSS. Tilmeldingsfristen er den
18. september, og invitationen er sendt til studienævnets medlemmer.
Fordeling af specialevejledere
Fordeling af specialevejledere vil fremover foregå via elektroniske skemaer. Studienævnet opfordrer specialevejlederne til at angive emneområder, da det vil lette proceduren for de studerende.
Punkt 3. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalget
Der var ikke nyt fra Dispensationsudvalget.
b. Arbejdsgrupper nedsat på Temadagen
Der er nedsat følgende arbejdsgrupper:
1. Målbeskrivelsesgruppen
Medlemmer: Aleksander, Pernille, Helle (som indtræder midlertidigt i stedet for Jacob)
2. Arbejdsgruppen vedr. integration og studiemiljø
Medlemmer: Ditte, Osmann, Maja, Sarah
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3. Arbejdsgruppen vedr. udviklingsredskaber (feedback og evaluering)
Medlemmer: Helle, Anne-Mette
På næste studienævnsmøde redegør arbejdsgrupperne for deres målsætninger.
Punkt 4. Planlægning af møderække for efteråret 2015
Studienævnet fastsatte følgende mødedatoer for efteråret 2015:
Onsdag den 23. 9 kl. 12.00-13.00 (ekstraordinært møde)
Onsdag den 7. 10 kl. 13.15-15.00 (Møde i Dispensationsudvalget kl. 12.00-13.00)
Onsdag den 4. 11 kl. 13.15-15.00 (Møde i Dispensationsudvalget kl. 12.00-13.00)
Onsdag den 2. 12 kl. 13.15-15.00 (Møde i Dispensationsudvalget kl. 12.00-13.00)
Punkt 5. Godkendelse af forslag til max.-sideangivelser for eksamensopgaver jf. de nye regler om formalia
Studienævnet vedtog nedenstående max.-sideangivelser for eksamensopgaver jf. de
nye generelle bestemmelser i forbindelse med aflevering af skriftlige eksamensopgaver:
BA
Social- og personlighedspsykologi
Max. 9 normalsider
Psykologiens fundering
Max. 3 normalsider pr. opgave
Kognitionspsykologi
Max. 9 normalsider
Neurovidenskabelig psykologi
Ingen max.-grænse
Udviklingspsykologi
Max. 9 normalsider
Arbejds- og organisationspsykologi
Hjemmeopgave: max. 9 normalsider
Portefølje: max. ½ side for hvert af de 12 emner + max. 1 sides opsamling, i alt max. 7
normalsider
Forskningsmetode 1
Ingen max.-grænse
Forskningsmetode 2
Individuel opgave: max. 10 normalsider, gruppeopgave (2-3 studerende): max. 15
normalsider
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Forskningsmetode 3
Rapport: max. 15 normalsider
Pædagogisk psykologi
Hjemmeopgave: max. 12 normalsider
Læringsportefølje: max. 7 normalsider
Bachelorprojekt
Max. 25 normalsider
KA
Forskningsmetode 4
Max. 5 normalsider
Test- og undersøgelsesmetode
Individuel opgave: max. 5 normalsider, gruppeopgave (2 studerende): max. 7 normalsider
Grundfag A: Klinisk psykologi
Max. 14 normalsider
Grundfag B: Arbejds- og organisationspsykologi
Max. 12 normalsider
Grundfag B: Pædagogisk psykologi
Max. 12 normalsider
Teori-Praksis Seminar
Seminaropgave: max. 9 normalsider
Afløsningsopgave: max. 21 normalsider
Kandidatseminarer
Max. 20 normalsider (1 studerende), max. 30 normalsider (2 studerende)
Speciale
Det klassiske speciale: max. 65 normalsider
Artikelspeciale: empirisk artikel: max. 25 normalsider, review: max. 30 normalsider
Punkt 6. Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen for foråret
2015
Studienævnet bemærkede, at der desværre stadig er meget lave svarprocenter ved en
del af fagene.
Kommentarerne fra undervisningsevalueringerne viser bl.a., at det skal tilstræbes, at
undervisningen i Forskningsmetode 1 og 2 ikke placeres samme dag, at der skal und-
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gås overlap mellem Psykiatri og Klinisk psykologi, og at der skal være en bedre integration mellem Neurovidenskabelig psykologi og Kognitionspsykologi.
Fra efteråret 2015 overgår undervisningsevalueringerne til CUL (Center for Undervisning og Læring), og formanden orienterede fra møde i projektgruppen. Hovedområdestudienævnet skal på et møde den 25. september drøfte udkast til fælles spørgeskema og evalueringsprocedure, som forinden drøftes i fagstudienævnet på det ekstraordinære møde den 23. september.
Punkt 7. Ændring af grænseværdi for førsteårsfrafald på BA
På det årlige statusmøde vedr. bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi opfordrede prodekanen for uddannelse til at øge grænseværdien for førsteårsfrafald lidt,
da det forholdsvist lille frafald på 6,7% for årgang 2013 resulterede i ”en gul kategori”. Studienævnet foreslog at hæve den grønne kategori fra <5% til <10% og den gule
kategori fra 5-15% til 10-15%.
Punkt 8. Kandidattilvalget i Psykologi
Da grundfag B: Arbejds- og organisationspsykologi (AO) er flyttet fra forårssemestret
til efterårssemestret, har studerende på kandidattilvalget i psykologi ikke længere
mulighed for at vælge dette fag. Studienævnet besluttede, at studerende med en faglig
baggrund, der kan ækvivalere grundfag B i AO, får mulighed for at vælge et AOseminar, og at øvrige studerende får mulighed for at vælge et alment psykologisk seminar.
Eventuelt
Obligatorisk aflevering af opgaver i Statistik
Det var studienævnets holdning, at den obligatoriske aflevering af opgaver i statistik
bør bibeholdes.
Mødet sluttede kl. 15.00.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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