Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Onsdag den 4. maj 2016 kl. 9.15
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. VIP-medlemmer til meritudvalget
5. Fortsat drøftelse af ændring af bedømmelsesform fra bestået/ikke bestået til
7-trinsskala ved Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder
Bilag: Ansøgning fra undervisergruppen (bilag fra møde nr. 2)
6. Godkendelse af pensum for efteråret 2016 samt drøftelse af fremtidig procedure for indkaldelse og godkendelse af pensum
Bilag: Pensumlister for efteråret 2016
7. Drøftelse af 1-årige uddannelsesevalueringsrapporter
Bilag a: Datarapport, bachelor
Bilag b: Datarapport, kandidat
8. Fortsat drøftelse af praktik
Bilag: Oplæg fra de studerende
9. Planlægning af seminardagen den 10. juni
10. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller
Studerende Aleksander Miller (næstformand)
Studerende Maria Storgaard

Fagstudienævnet ved
Psykologi
Dato: 12. maj 2016

Side 1/6

Studerende Anne Mette Juul
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Amalie Ringsø Hansen (suppleant)
Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Nikoline Christensen, Vejledning og studieinformation
Nanna Lawaetz Steffensen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Møde med Biblioteket
Helle orienterede fra møde med biblioteket, som yder bistand i forbindelse med opstilling/opdatering af pensumlister.
Kandidatrusdag
Der mangler studerende til at arrangere kandidatrusdagen, og de studerende i studienævnet oplyste, at Psykrådet sandsynligvis gerne vil være arrangør. Psykrådssekretær Asger Graversen kontakter Helle.
Eksamener
Prodekan for uddannelse, Per Andersen, vil udarbejde en procedure for håndtering af
fejl, mangler og uregelmæssigheder ved eksamener.
Helle er inviteret til at deltage i en task force, nedsat af prodekanen, med henblik på
at få etableret fakultære principper for variation i eksamensspørgsmål. Principperne
skal efterfølgende sendes til kommentering i studienævnene.
Møde med BSS International
Helle har holdt møde med Jesper Qvistgaard og Jette Raalskov med henblik på at sikre bedre interaktion mellem danske og udenlandske studerende.
Møde med Aftagerpanelet
Der var møde med aftagerpanelet den 3. maj, hvor man bl.a. drøftede institutionsakkreditering, fremdriftsreform og praktik.
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Punkt 3. Orientering fra diverse udvalg
a. Dispensationsudvalg
Opsamlingseksamener
Dispensationsudvalget har tidligere besluttet, at det er en forudsætning for deltagelse
i de særlige opsamlingseksamener, at de studerende har deltaget i ordinær eksamen
og reeksamen. Studienævnet besluttede på baggrund af en konkret dispensationsansøgning, at de studerende kan få tilladelse til deltagelse i opsamlingseksamen, hvis de
har været forhindret i at deltage i ordinær eksamen/reeksamen pga. dokumenteret
sygdom. Det var studienævnets opfattelse, at denne dispensationsmulighed er bedst i
tråd med fremdriftsreformen.
Dispensation fra tilmeldingskravet
Studienævnet besluttede at give afslag på en dispensationsansøgning om tilladelse til
et semester uden ECTS-optjening. I den konkrete sag havde den studerende planlagt
udvekslingsophold i England på 9. semester med deltagelse i fag inden for det neuropsykologiske område. Universitetet i Reading ændrede desværre fagudbuddet, så de
ønskede fag nu blev placeret i foråret i stedet for efteråret. Da den studerende kun
mangler specialet (ud over de to valgfrie seminarer i udlandet som skal danne baggrund for specialet) kan hun ikke tage andre fag i efterårssemestret.
b. Arbejdsgrupper nedsat på temadagen
Helle orienterede fra møde i arbejdsgruppen vedr. feedback/eksamen. Arbejdsgruppen ønsker at undersøge, om der har været en mærkbar effekt af videoen omkring
feedback og vil tilskynde underviserne til at anvende videoen som opfordring til deltagelse i feedback. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at en plan over feedbacken
skal være klar i god tid, og at feedback bør gives inden for den første uge efter offentliggørelse af karaktererne, dog tidligst dagen efter offentliggørelsen.
Punkt 4. VIP-medlemmer til meritudvalget
Lektor Osman Skjold Kingo indtræder i meritudvalget, som herudover består af studieleder Helle Spindler og studerende Sofie Mundbjerg. Meritudvalget sekretariatsbetjenes af Denny Damgaard Nielsen fra SNUK, som vil udarbejde et skriv om, hvad
man skal være opmærksom på i forbindelse med vurdering af fagene.
Punkt 5. Fortsat drøftelse af ændring af bedømmelsesform fra bestået/ikke bestået til 7-trinsskala ved Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder
Dorthe Kirkegaard Thomsen og Annette Bohn, som var inviteret til at deltage i mødet, redegjorde for baggrunden for forslaget, herunder at karakterer vil hjælpe de
studerende til at opprioritere faget og derved få mere ud af det, og at karakterer vil
være en god feedback til de studerende. Der har været forsøgt flere pædagogiske tiltag
til sikring af et højere fremmøde, men det er desværre ikke lykkedes.
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De studerende havde forud for studienævnsmødet drøftet forslaget i Psykrådet og
orienterede om de bekymringspunkter, forslaget gav anledning til hos de studerende,
herunder øget fokus på eksamen, stress og karakterræs.
Efter en længere diskussion besluttede studienævnet at godkende forslaget. Som følge
af de studerendes tvivl og bekymringer blev det besluttet at fastsætte en 2-årig prøveordning med karaktergivning fra efteråret 2016. Studienævnet lagde vægt på, at der
skal være fokus på de elementer, der skaber motivation, herunder mere valgfrihed og
tydeligt fokus på, at faget forbereder til bachelorprojektet. Efter prøveperiodens udløb vil ordningen blive evalueret.
Punkt 6. Godkendelse af pensum for efteråret 2016 samt drøftelse af
fremtidig procedure for indkaldelse og godkendelse af pensum
Som bilag til punktet var der udsendt pensumlister for:
BA
• Social- og personlighedspsykologi, 1. semester
• Klinisk psykologi, børn og unge, 3. semester
• Klinisk psykologi, voksne og ældre, 3. semester
• Udviklingspsykologi, 3. semester
• Forskningsmetode 3, 5. semester
Kandidat
• Grundfag A: Klinisk psykologi
• Grundfag B: AO
Pensumlisten for Pædagogisk psykologi, 5. semester var ikke klar og vil blive taget
med på næste studienævnsmøde.
Studienævnet godkendte pensumlisterne, men henstiller, at det samlede sidetal
fremover regnes igennem. Studienævnet erkender, at det kan være vanskeligt at reducere pensum til Grundfag A, da der ikke er en grundbog, men ser gerne, at pensum
reduceres med ca. 100 sider.
Fremover vil der blive indkaldt pensumlister for alle obligatoriske fag, og pensum vil
blive godkendt i hhv. maj og oktober, så det sikres, at biblioteket kan have bøgerne
klar i god tid.
Punkt 7. Drøftelse af 1-årige uddannelsesevalueringsrapporter
Som bilag til punktet var der udsendt datarapporter for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. Studienævnet gennemgik rapporterne med henblik på input til det årlige statusmøde med dekanatet, som afholdes den 24. juni.
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Bacheloruddannelsen
Det blev taget ad notam, at indikatoren for planlagte timer pr. semester er markeret
med rødt flag, og ledelsen arbejder allerede med at øge timetallet.
Forskningsdækningen (VIP/DVIP-ratioen) er ligeledes markeret med rødt flag, hvilket skyldes, at studienævnet ønsker at sikre den praktiske dimension i uddannelserne. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at høj forskningsdækning resulterer i et rødt
flag, og derfor ønskes grænseværdien ændret fremadrettet. Studienævnet vil internt
fastholde ønsket om, at eksterne lektorer skal varetage undervisningen i især kliniske
og praksisnære fag.
For så vidt angår studiemiljøet, baserer tallene sig på studiemiljøundersøgelsen fra
2014, da det kun er hvert tredje år, Aarhus Universitet gennemfører en stor undersøgelse af sine studerendes trivsel.
De øvrige nøgletal er markeret med grønne flag.
Kandidatuddannelsen
Med hensyn til studiemiljø og forskningsdækning gør de samme forhold sig gældende
som ved bacheloruddannelsen.
Rapporten viser, at de studerende i gennemsnit optjener for få ECTS pr. semester
(markeret med gult flag), men tallet er dog øget fra 20,4 ECTS til 22 ECTS i forhold til
sidste år.
De øvrige nøgletal er markeret med grønne flag.
Det primære problem på kandidatuddannelsen er den faglige trivsel. Nøgletallet baserer sig på, hvor enige de studerende er i udsagnet ”Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab”. Det vil være hensigtsmæssigt med et forsøg
på en definition af ”fagligt fællesskab”, og studienævnet vil iværksætte en lille rundspørge blandt de studerende om, hvordan de forstår det stillede spørgsmål, hvorefter
man kan gå videre med opfølgning på den faglige trivsel. Det bør også undersøges,
om det er vigtigt for de studerende med fagligt fællesskab. Psykrådet kan evt. inddrages i undersøgelsen.
Punkt 8. Fortsat drøftelse af praktik
Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat til et kommende møde.
Punkt 9. Planlægning af seminardagen den 10. juni
Seminardagen starter kl. 10, og forud for mødet vil der fra kl. 9.15-10.00 være et kort
studienævnsmøde.
Seminardagen vil have fokus på konstruktiv og læringsoptimeret feedback samt eksamensformer, der udvikler de akademiske kompetencer. Censorformand Troels
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Gottlieb og lektor Lotte O’Neil fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser
vil blive inviteret til at deltage.
Punkt 10. Eventuelt
Sommerfest
Psykologisk Institut holder sommerfest den 10. juni.
Ekstraordinært studienævnsmøde i maj
Der forventes afholdt et ekstraordinært studienævnsmøde i maj til drøftelse af implementering af Fremdriftsreform 2.0
Mødet sluttede kl. 11.15.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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