Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Mandag den 1. februar 2016 kl. 10.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle studienævn
4. Valg af formand for studienævnet
5. Valg af stedfortræder for formand
6. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende)
7. Nedsættelse af dispensationsudvalg
8. Fastsættelse af mødeplan (Husk kalender)
9. Orientering fra formanden
10. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalg
b. Arbejdsgrupper nedsat på seminardagen (status på medlemmer/arbejdet)
11. Drøftelse af evt. konsekvenser af indberetning om eksamenssnyd v/speciale
12. Forslag til øget undervisningsaktivitet/forøgelse af timetallet
13. Implementering af skriveworkshop baseret på erfaringer med skrivekursus
på 1. semester i efteråret 2015
14. Dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder
15. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Maria Storgaard
Studerende Amalie Ringsøe Hansen (suppleant)

Fagstudienævnet ved
Psykologi
Dato: 5. februar 2016
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Desuden deltog:
Studerende Ditte Lolk (under punkt 1 og 2)
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Nikoline Ohnemus Christensen, Vejledning og studieinformation
Nanna Lawaetz Steffensen, Vejledning og studieinformation
Lisbeth Vestergaard Jessen, Vejledning og studieinformation,
Fraværende med afbud:
Studerende Aleksander Miller
Studerende Anne Mette Juul
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde, hvorefter Helle Spindler bød
velkommen til både nye og afgående studienævnsmedlemmer.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
Helle Spindler orienterede om studienævnets arbejde generelt og redegjorde for de
væsentligste opgaver, som det afgående studienævn har arbejdet med i den seneste
periode, bl.a. ny kandidatstudieordning, fremdriftsreform, specialevejledning, studiemiljø, tilstedeværelseskrav, seminardag, grænseværdier.
Punkt 3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle
studienævn
Helle Spindler orienterede om nogle af de opgaver, som studienævnet står overfor i
den kommende periode, herunder løbende kvalitetssikring af uddannelserne (bl.a. via
studiemiljøundersøgelser, nøgletal og grænseværdier), tilpasninger i forbindelse med
fremdriftsreformen, undervisningsevaluering, timetælling og fortsættelse af arbejdsgrupperne jf. punkt 10b. Studienævnet afholder igen i år en seminardag, som denne
gang vil have fokus på eksamen. På næste møde nedsættes en arbejdsgruppe til nærmere planlægning af indholdet af dagen, som forventes afholdt onsdag den 1. juni.
Helle Spindler takkede det afgående studienævn for en stor arbejdsindsats og et rigtig
godt samarbejde.
Punkt 4. Valg af formand for studienævnet
Lektor Helle Spindler blev valgt som formand for studienævnet.
Punkt 5. Valg af stedfortræder for formand
Adjunkt Jacob Klitmøller blev valgt som stedfortræder for formanden.

Punkt 6. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende)
Studerende Aleksander Miller blev valgt som næstformand og indtræder i Fakultetsstudienævnet.
Punkt 7. Nedsættelse af Dispensationsudvalg
Studienævnet nedsatte et Dispensationsudvalg bestående af Lektor Maja O´Connor
og studerende Maria Storgaard. Studienævnsformanden deltager efter behov.
Dispensationsudvalget sekretariatsbetjenes af Denny Damgaard Nielsen, og Hanne
Falsig og studievejledningen deltager på møderne som observatører.
På næste møde nedsættes et Meritudvalg.
Punkt 8. Fastsættelse af mødeplan
Studienævnet fastsatte følgende mødedatoer i foråret 2016:
Onsdag den 2. marts kl. 9.15-11.00
Onsdag den 6. april kl. 9.15-11.00
Onsdag den 4. maj kl. 9.15-11.00
Onsdag den 1. juni kl. 9.15-11.00
Punkt 9. Orientering fra formanden
Ny prodekan for uddannelse
Tidligere studieleder på Juridisk Institut, professor Per Andersen, er tiltrådt som
prodekan for uddannelse den 1. februar 2016.
Digital eksamensafvikling
Fakultetsledelsen har truffet beslutning om, at alle bachelorprojekter og specialer
skal afleveres digitalt fra og med sommerterminen 2016. De enkelte institutter kan
træffe afgørelse om ligeledes at fastholde en supplerende papiraflevering af specialer,
og Psykologisk Institut har besluttet at bevare aflevering i papirformat. Alle afleveringer vil automatisk blive plagiatkontrolleret. Det overvejes at afholde et arrangement
ifbm. aflevering af fysiske specialer den 3. juni 2016.
Der har været tekniske problemer ved afvikling af den digitale eksamen i Klinisk Psykologi på 3. semester ved vintereksamen, og såfremt problemerne ikke med sikkerhed er afhjulpet inden sommereksamen, vil Helle Spindler foreslå, at eksamen i
Forskningsmetode 1: Statistik ikke afvikles digitalt.
Ændringer af fremdriftsreformen
Aarhus Universitets fire fakulteter skal finde en fælles model for, hvordan man overordnet implementerer de ændringer af fremdriftsreformen, som et flertal i Folketinget indgik forlig om inden årsskiftet. Prodekaner, uddannelseschefer og AU Uddannelse gennemgår scenarier og udarbejder forslag til en fælles model, som skal drøftes
af fakulteter, studienævn og studenterorganisationer i perioden 11. marts – 5. april.
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Fra Fakultetsstudienævnet
Studiestartsprøver
På BSS er det kun psykologi, der ikke har ønsket at indføre studiestartsprøver, som i
stedet vil blive afviklet som en frivillig spørgeskemaundersøgelse.
Anonymisering af eksamensopgaver
Enkelte studerende har fremsat ønske om anonymisering af eksamensopgaver via løbenumre, men i Fakultetsstudienævnet var der generel tilslutning til at finde en løsning, hvor anonymiteten i opgaven sker på baggrund af studienummeret.
Rusuge 2016
Rusugen planlægges afholdt i uge 34 som på jura og statskundskab, da det ellers ikke
vil være muligt at nå at afvikle undervisning og eksamen. Russekretærerne ansættes i
løbet af kort tid.
Blackboardside til specialestuderende
Der er oprettet en Blackboardside til specialestuderende på psykologi.
Feedbackvideo
Der har været stor ros fra mange sider til det humoristiske videoklip om manglende
fremmøde ved feedback på eksamensopgaver, som de studerende i studienævnet har
lavet.
Praktikpladser
Helle Spindler har holdt møde med studielederne inden for psykologi på de øvrige
uddannelsesinstitutioner, da det er svært at skaffe praktikpladser nok. En aftale vedr.
praktikpladser er under udarbejdelse og forventes at være klar til næste studienævnsmøde.
Evalueringsmøde
Studielederne og CUL har afholdt møde om evaluering af den digitale undervisningsevaluering den 21. januar. Helle Spindler orienterede fra mødet og oplyste, at der
snart kommer udkast til evaluering af specialevejledning.
Opfølgning på studiemiljøundersøgelsen
Studienævnet har tidligere drøftet muligheden for, at studerende på faget Forskningsmetode 2: Kvalitative Metoder undersøger studiemiljøet på kandidatdelen af
psykologistudiet. Studielederen havde derfor udarbejdet forslag til henvendelse til de
studerende, som var udsendt som bilag. Evt. kommentarer til forslaget skal sendes til
Helle Spindler senest onsdag den 3. februar kl. 8.

Punkt 10. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalg
Det første møde afholdes torsdag den 4. februar kl. 9.00, hvor møderækken for forårets dispensationsmøder aftales.
b. Arbejdsgrupper
På seminardagen i juni nedsatte fagstudienævnet følgende arbejdsgrupper:
1. Målbeskrivelsesgruppen
Medlemmer: Jacob, Aleksander, Pernille,
2. Arbejdsgruppen vedr. integration og studiemiljø
Medlemmer: Osmann, Maja, Sarah, Ditte
3. Arbejdsgruppen vedr. udviklingsredskaber (feedback og evaluering)
Medlemmer: Helle, Anne-Mette
Formændene for de 3 arbejdsgrupper orienterede om status på arbejdet, og på næste
møde i studienævnet afklares status på medlemmer af arbejdsgrupperne. Ditte Lolk,
som udtræder af studienævnet, fortsætter som medlem af arbejdsgruppen vedr. integration og studiemiljø.
Punkt 11. Drøftelse af evt. konsekvenser af indberetning om eksamenssnyd ved speciale
Helle Spindler redegjorde for den konkrete sag vedr. indberetning om eksamenssnyd
ved speciale, hvor det endelige udfald af sagen blev en afvisning af indberetningen.
Studienævnet drøftede, om sagen skal resultere i en ændring af praksis omkring data,
som den studerende ikke selv indsamler, fx ved brug af samarbejdsaftaler eller generelle vejledninger/rammer for ”selvstændighed”.
Studienævnet besluttede, at Helle Spindler på medarbejdermødet den 2. februar opfordrer specialevejledere med denne type specialer til at deltage i udformningen af
rammer for selvstændighed, som evt. kan integreres i arbejdet med målbeskrivelser
for specialer. Ved empiriske specialer kan der evt. indføjes en passus om, at det ikke
er et krav, at den studerende selv har indsamlet rådata.
Punkt 12. Forslag til øget undervisningsaktivitet/forøgelse af timetallet
I henhold til universitetets udviklingskontrakt skal der ske en betydelig forøgelse af
undervisningsaktiviteten.
Der var enighed om, at flere forelæsninger ikke er en konstruktiv løsning, og at øget
undervisningsaktivitet ikke skal føre til større pensum i fagene.
Studienævnet havde følgende forslag til nye undervisningsaktiviteter som inspiration
til institutledelsen:
Skriftlighed som genre (hvad er god skriftlighed)
Mundtlighed (formidling, præsentation)
Læseseminarer (hvordan læser og forstår man en videnskabelig artikel)
Formalisering af underviserbesøg på holdene (praktiseres i et begrænset omfang)
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Indarbejdelse af skriveøvelser i faget Psykologiens fundering
Træning i at give feedback til andre studerende
Genbrug af artikler på tværs af fag med forskellig vinkel
Træning i akademiske grundfærdigheder
Udvikling af Spørg Monopolet (arrangeret af ”Smøringsudvalget”)
Mange af tiltagene kan med fordel ske på tværs af semestre.
I Psykrådet drøfter man de studerendes holdninger til øget undervisningsaktivitet på
et møde den 10. februar. Studenterrepræsentanterne vender tilbage med forslag, som
sendes til Hanne Falsig senest den 15. februar.
Punkt 13. Implementering af skriveworkshop baseret på erfaringer med
skrivekursus på 1. semester i efteråret 2015
Der er gennemført kursus i akademisk skrivning med hjælp fra instruktorer. De studerene tog rigtig godt imod tilbuddet om mere skriftlighed, og kurset fik en fin evaluering. Formålet skal dog formuleres meget klart for de studerende, når det ikke er rettet specifikt mod en bestemt eksamen, og der skal være VIP-dækning. Kurset kan evt.
placeres efter eksamen og tage udgangspunkt i de studerendes eksamensbesvarelser.
Punkt 14. Dagsordenspunkter til kommende møder
Der kom forslag til drøftelse af følgende punkter i løbet af forårssemestret: Praktikaftale med øvrige institutioner, planlægning af seminardag, tilpasninger af fremdriftsreformen, undervisningsevaluering, nedsættelse af meritudvalg, feedback med fokus
på kvalitet (oplæg fra arbejdsgruppen), målbeskrivelser for alle fagelementer, herunder særligt bachelorprojekt og speciale.
Punkt 15. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 12.05.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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