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Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Torsdag den 5. marts 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. Arbejdsgruppe til ensretning af regler for eksamensopgaver
4. Planlægning af seminardag
5. Evaluering af instruktorer
Bilag: Mail fra Trine Ravn af 5. januar 2015
6. Feedback på eksamensopgaver og manglende fremmøde
Bilag: Mail fra Klaus Nielsen af 23. januar 2015
7. Pensum til kandidatseminarer
8. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
9. Fremdriftsreform
10. Godkendelse af kursusudbud for efteråret 2015
Bilag: Kursusoversigt
11. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Adjunkt Jacob Klitmøller
Adjunkt Maja O´Connor
Lektor Osman Skjold Kingo
Studerende Ditte Lolk (næstformand)
Studerende Anne Mette Juul
Studerende Aleksander Miller
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Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Sofie Bjerring Antonsen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Studerende Mikkel Stjerne
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)
Studerende Pernille Melander Thorsen (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 8 og 9 flyttes op efter punkt
4.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Henvendelse til studerende fra kursusvirksomheden Aspiri
Studielederen har fået en henvendelse fra studerende, som har oplyst, at de er blevet
kontaktet af den private kursusvirksomhed Aspiri med det formål at give Aspiri adgang til kursusmateriale for faget statistik og login til Blackboard. Aspiri har ikke tidligere udbudt eksamensforberedende kurser til psykologistuderende på AU, men er
angiveligt blevet bedt om at oprette et kursus i statistik. Studielederen har advaret de
studerende mod at oplyse Blackboard-login og har orienteret Uddannelsesjuridisk
Service, som har videregivet henvendelsen til Rektoratet. Omnibus har interviewet
studielederen og skrevet en artikel om sagen.
Russekretærer/mentorordning
Stillingerne som russekretærer er besat. Som et forsøg er modellen med venskabshold afløst af en mentorordning, hvor 40 frivillige ældre studerende hver er mentorer
for en gruppe på 4 nye studerende. Gruppen er sammensat på tværs af holdene.
Studiestart sommer 2015
I år er der studiestart i uge 36 med første undervisningsdag mandag den 31. august.
Introduktionsarrangement vedr. studienævnsarbejde
Den 16. marts kl. 14-16.30 afholder dekanatet et introduktionsarrangement til studienævnsarbejde. Invitation og program er udsendt til studienævnsmedlemmerne.
Aftagerdag
Prodekanen for uddannelse har inviteret fakultetets aftagerpaneler, studienævnsmedlemmer og institutledelse til Aftagerdag den 28. april 2015. Der er tilmeldingsfrist den 13. april.
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AU Studielederforum
Den 17. februar var der temamøde om institutionsakkreditering i AU Studielederforum, hvor arbejdet med intern kvalitetssikring var i fokus.
Punkt 3. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalget
Barsel
De fleste studerende søger ikke om orlov fra studiet i forbindelse med barsel, da de så
mister retten til SU. I stedet får de tillagt 12 ekstra SU-klip.
Dispensationsudvalget overvejer at indføre en fast praksis i forbindelse med barselsklip, så det ikke vil være muligt at tage fag de første 6 måneder efter fødslen, og i de
sidste 6 måneder kan der gives dispensation til tilmelding til færre end 30 ECTS.
Der ønskes en fælles praksis på BSS, og det blev derfor foreslået, at spørgsmålet tages
op til drøftelse i Områdestudienævnet.
b. Arbejdsgruppe til ensretning af regler for eksamensopgaver
Udkast til generelle regler for eksamensopgaver bliver udsendt til studienævnets
medlemmer i god tid inden næste møde, hvor retningslinjerne vil blive drøftet.
Punkt 4. Planlægning af seminardag
Det blev besluttet at afholde seminardag torsdag den 4. juni kl. 9-15 med følgende to temaer:
 Udarbejdelse af oversigt over de emner der vil være vigtige at tage op inden for
en 5-årig periode
 Hvordan kan studienævnet facilitere og skabe rammer for forbedring af den pædagogiske praksis
Der blev endvidere foreslået et tema vedr. ”tanker om vores profession og eksistensberettigelse som akademisk fag – hvad adskiller vores dimittender fra andre terapeuter”. Der var enighed om, at tre temaer vil være for meget til seminardagen, men
sidstnævnte tema vil være meget relevant på aftagerdagen den 28. april. Alternativt
kan seminardagen afsluttes med en brainstorming over temaet, som så vil blive taget
op på næste seminardag.
Punkt 8. Studieordninger 2015 (Kandidatuddannelsen)
Prodekanen for uddannelse har vurderet, at fagstudienævnets oplæg udgør et udmærket grundlag for det videre arbejde med implementering af studieordningen og
har ikke yderligere bemærkninger til oplægget. De ændringsforslag, studienævnet
har vedtaget, er således klar til at blive indarbejdet i den nye studieordning.
Grundfag B: Arbejds- og Organisationspsykologi er flyttet til efterårssemestret, og det
udbydes fra efteråret 2015.
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Punkt 9. Fremdriftsreform
Specialer
Da skriveperioden fra 1. september reduceres til ca. 4 måneder, har ledelsen foreslået,
at sidetallet for specialer nedsættes til 50 sider. Studienævnet drøftede forslaget, og
der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at reducere sidetallet. Det var
dog studienævnets opfattelse, at en nedsættelse fra de nuværende 65-75 sider til 50
sider er for drastisk og besluttede at fastsætte en grænse på max. 65 sider for specialer. Ændringen af sideomfanget træder i kraft pr. 1.9 2015, dvs. at det får virkning for
alle, der tilmeldes specialer pr. 1.9.
Sidetallet for artikelspecialer ændres ikke.
Maksimale studietider
Områdestudienævnet anbefaler, at der etableres en fælles praksis vedr. maksimale
studietider, og har foreslået normeret tid + 2 år for såvel bachelor- som kandidatuddannelserne. Fagstudienævnet tilsluttede sig dette forslag.
Punkt 5. Evaluering af instruktorer
Som bilag til punktet var der udsendt mail fra instruktorgruppen, som gerne ser, at
evalueringen af instruktorerne gennemføres lige efter sidste instruktorgang. Studenterrepræsentanterne i studienævnet oplyste, at det af organisatoriske årsager ikke
kan nås, da det er en omfattende proces, som i givet fald vil falde sammen med eksamensperioden. Studielederen vil undersøge, om det er muligt at gennemføre evalueringen via SurveyXact, da det sandsynligvis vil kunne lette processen.
Punkt 6. Feedback på eksamensopgaver og manglende fremmøde
Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til næste møde.
Punkt 7. Pensum til kandidatseminarer
De studerende skal være opmærksomme på, hvilken model de vælger ved seminarskrivning. Hvis de vælger et emne, der ligger uden for pensum, kan de skulle finde op
mod 1000 sider ekstra og derved få et pensum på minimum 2200 sider.
Punkt 10. Godkendelse af kursusudbud for efteråret 2015
Kursusudbuddet blev godkendt, og studienævnet bemærkede, at der for efteråret
2015 er et rigtig fint udbud på engelsk.
Studielederen har fået en forespørgsel fra en underviser omkring muligheden for at
kræve aflevering af en 9-siders opgave ved et fordybelsesseminar. I henhold til studieordningen er det muligt, men da det vil være en markant ændring af praksis, hvorefter fordybelsesaktiviteter bestås ved undervisningsdeltagelse, ønskede studielederen en drøftelse i studienævnet. Det var studienævnets holdning, at de studerende ikke ved fordybelsesaktiviteter skal ”tænke i ordinære eksamensaktiviteter”, men netop
have mulighed for fordybelse i et fagelement. Der kan i forbindelse med aktiv delta-
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gelse stilles krav om skriftlighed, men studienævnet mente ikke, at det skulle være i
form af en større skriftlig opgave, som de studerende skulle vurderes ud fra.
Punkt 11. Eventuelt
Bilag
Ved drøftelse af brede emner som fx fremdriftsreformen, efterlyste de studerende lidt
mere specifikke bilag.
Specialearrangement
Der afholdes specialearrangement den 19. marts
Mødet sluttede kl. 12.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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