Medlemmerne af Fagstudienævnet
for Psykologi

Referat af møde nr. 10 i Fagstudienævnet for Psykologi
Tid: Mandag den 5. december 2016 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra Dispensationsudvalget
4. Godkendelse af notat: ”Studienævns beslutningskompetence, praksis og administrativ delegation – Aarhus BSS”
Bilag 4a: Sagsfremstilling – Delegation
Bilag 4b: Notat
Bilag 4c: Sagsfremstilling – Midlertidig indskrivning
5. Drøftelse af evalueringsresultater for vejledningsforløb forår 2016
Bilag: Evalueringsrapport
6. Tilpasning af eksamensformer til eksamensperioder
Bilag: Oversigt over eksamensformer
7. Skal bachelorseminarer være obligatoriske, eller kan der fortsat vælges to
valgfag?
8. Fremtidige dagsordenspunkter
9. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Sarah van Mastrigt
Adjunkt Jacob Klitmøller
Studerende Aleksander Miller (næstformand)
Studerende Maria Storgaard
Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Fagstudienævnet for
Psykologi
Dato: 12. december 2016
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Lisbeth Sonne Christensen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (Under
punkt 1-3)
Nikoline Christensen, Vejledning og studieinformation
Nanna Lawaetz Steffensen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Lektor Osman Skjold Kingo
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Anne Mette Juul
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Universitetsvalg
Resultat af fredsvalg til studenterpladserne i Fagstudienævnet:
Sofie Mundbjerg (valgt)
Maria Storgaard (valgt)
Asger Balsby Graversen (valgt)
Josephine Gammelgaard (valgt)
Ditte Hyllelund Schmidt (suppleant)
Afrapportering fra studerende vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen
I faget Forskningsmetode 2 har flere studerende skrevet om studiemiljø på kandidatuddannelsen. En gruppe af disse studerende præsenterede deres resultater for repræsentanter fra studienævnet på et frokostmøde i begyndelsen af november. Det var et
spændende og interessant møde, og resultaterne fra undersøgelsen sættes på dagsordenen på det kommende studienævnsmøde i februar.
På frokostmødet kom der forslag om en tværfaglig dag for kandidatstuderende i foråret i samarbejde med studerende fra Statskundskab. Studielederen opfordrede de
studerende til at finde repræsentanter, der kan deltage i en planlægningsgruppe.
Blackboard service-vindue
Det tidligere annoncerede Blackboard service-vindue den 11.-15. januar 2017 er aflyst.
Teori-praksis-seminar
TP-seminaret afvikles i grupper med max. 6 deltagere, hvor grupperne mødes fysisk.
Studerende, som er blevet tildelt en praktikplads mere end 120 km væk fra Aarhus,
skal mødes i ”Skype-grupper”/videochat med max. 6 deltagere. Kun hvis dette ikke
praktisk kan lade sig gøre, er der mulighed for at få dispensation til at aflevere en afløsningsopgave.
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Eksamenshotline
Fra 1. december 2016 er der åbnet en eksamenshotline på Aarhus BSS Studier. Hotlinen vil være åben i tidsrummet kl. 8.00-10.00 på alle hverdage i de store eksamensterminer december/januar, februar, maj/juni og august. Information om og telefonnummer til hotlinen fremgår af studieportalerne og på den kronologiske eksamensplan. Hotlinen er til studerende, der på eksamensdagen fx har behov for hjælp til at
finde ud af, på hvilken adresse deres skriftlige stedprøve afholdes, er syge og ønsker
hjælp til hvad de skal gøre i forhold til deres eksamen, kommer for sent eller andre
praktiske spørgsmål i forbindelse med eksamen.
Sidetal for afløsningsopgaver
Ved afløsningsopgaver, der er knyttet op på de studerendes specifikke fravær, skal
der afleveres et bestemt antal sider pr. undervisningsgang, hvor den studerende har
været fraværende. Studienævnet fastsatte sidetallet til max. 3 normalsider pr. fraværsgang, og max. 12 normalsider i alt, hvis der gives dispensation for flere fraværsgange.
Aflysning af undervisning i Klinisk Psykologi – opfølgning på sidste møde
Da der var tale om akutte aflysninger, blev der i første omgang ikke aftalt erstatningsundervisning, men det er på plads nu.
Deltagelse i studienævnsmøder
Institutsekretærerne Mette Skovgaard Jespersen og Britta Drachmann Agerskov deltager fremover i studienævnsmøderne under de punkter, hvor det er relevant.
Punkt 3. Orientering fra Dispensationsudvalget
Tilstedeværelseskrav
Som opfølgning på drøftelsen om tilstedeværelse på sidste studienævnsmøde har studielederen forelagt problemstillingen for prodekanen. Ved usædvanlige forhold (fx
ved dokumenteret sygdom) kan der dispenseres for op til 40% fravær, når der skal afleveres en afløsningsopgave for den manglende tilstedeværelse. Ved mere end 40%
fravær får den studerende mulighed for at tilmelde sig et nyt seminar.
Skærpelse af praksis ved dispensationsansøgninger
Studienævnet har besluttet at skærpe praksis i forhold til behandling af dispensationsansøgninger fra og med årsskiftet (dvs. for ansøgninger der vedrører foråret 2017
og frem). Det vil bl.a. betyde, at der vil blive stillet større krav til form og indhold af
en given dokumentation. Fagstudienævnet henholder sig i den forbindelse til de krav,
der allerede er specificerede på Studieportalen. I forbindelse med krav til dokumentation vil man som studerende således kunne forvente, at man kan blive bedt om at indhente yderligere eller uddybende dokumentation, selvom man tidligere har fået en dispensation på baggrund af det medsendte materiale. Herudover vil den skærpede
praksis betyde, at forhold, der tidligere har udløst en given dispensation, ikke nødvendigvis fortsat vil gøre det.
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Ønsket om at skærpe praksis udspringer af et ønske om en større ensretning af behandlingen af dispensationsansøgninger på Aarhus BSS.
Ny journaliseringform i forbindelse med sagsbehandling
Fra begyndelsen af december overgår al sagsbehandling på AU til WorkZone. Dette
sker bl.a. for at leve op til EU's dataforordning, men også for at sikre en mere effektiv
sagsbehandling og en bedre ledelsesinformation på tværs af AU. Det betyder helt
konkret, at alle dispensationer, forhåndsgodkendelser, eksamensklager etc. på Aarhus BSS fremover vil blive behandlet og arkiveret online i WorkZone.
Punkt 4. Godkendelse af notat: ”Studienævns beslutningskompetence,
praksis og administrativ delegation – Aarhus BSS”
Som bilag til punktet var der udsendt et notat vedr. studienævns beslutningskompetence, praksis og administrativ delegation samt sagsfremstillinger. Delegationsskrivelsen, som blev godkendt på det seneste studienævnsmøde, er blevet revideret væsentligt med det formål, at dokumentet bliver dynamisk og opdateres løbende. Dokumentet skal derfor tages op i de enkelte studienævn en gang pr. semester med henblik
på eventuelle rettelser og tilføjelser.
Studienævnet gennemgik dokumentet, og havde følgende kommentarer til to af sagstyperne:
Forlænget tid til eksamen for studerende med andet sprog end dansk som modersmål
Studienævnet ønsker at arbejde henimod at sikre især grønlandske studerende 25%
forlænget tid til eksamen på de første 2-3 semestre af bacheloruddannelsen med henblik på at afhjælpe sproglige udfordringer. Forlænget eksamenstid skal ikke gælde for
de skandinaviske studerende, da de har mulighed for at aflægge eksamen på norsk eller svensk.
Direkte adgang til reeksamen
Det er studienævnets opfattelse, at studerende ved sammenfald af prøver selv skal
have mulighed for at vælge mellem enten mulighed for direkte adgang til reeksamen
eller forlænget eksamenstid. Der gives mindst en dags forlængelse.
Med disse kommentarer godkendte studienævnet dokumentet om studienævns beslutningskompetence, praksis og administrativ delegation.
Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelser
Der er ikke praksis for midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen i psykologi,
og studienævnet ønsker at fastholde gældende praksis. Der er derimod mulighed for
vinteroptag, hvis bacheloruddannelsen er bestået ved vintereksamen.
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Det forventes, at både fagene på Summer University og augustfagene bliver meget efterspurgte, og de ønskes forbeholdt de studerende, der allerede er optaget på kandidatuddannelsen med henblik på at sikre disse studerende større fleksibilitet
Punkt 5. Drøftelse af evalueringsresultater for vejledningsforløb forår
2016
Som bilag til punktet var der udsendt evalueringsrapport for vejledningsforløb på bachelorprojekter og kandidatspecialer. Inden udsendelsen til studienævnet er data
anonymiseret ved fjernelse af vejledernavne. Der er meget få vejlederforløb, der ikke
har fungeret optimalt, og ingen grænseværdier for vurderingen af det samlede udbytte ligger under 3,0. Studielederen tager en drøftelse med de vejledere, der er i gul
kategori, under hensyntagen til antallet af besvarelser (der er ofte få studerende pr.
vejleder), svarprocenten samt de laveste scorer inden for de enkelte kategorier (som
fx forventningsafstemning og dialog).
Ved næste evalueringsrunde for vejledningsforløb bør det overvejes at bestille en særkørsel med samkøring af data, da der er meget få studerende i forhold til den enkelte
vejleder.
Punkt 6. Tilpasning af eksamensformer til eksamensperioder
Studielederen har rettet henvendelse til samtlige faggrupper, fagkoordinatorer mv.,
men ingen har reageret med input ift. uhensigtsmæssige eksamensformer mv.
Eksamen i Pædagogisk psykologi er problematisk, da den strækker sig over 14 dage,
og reeksamensperioden i februar er kun 14 dage. Studielederen har derfor været i dialog med koordinator for faget Klaus Nielsen vedr. ændringer i eksamensformen. Eksamensperioden kan nedsættes til 1 uge, men da det pædagogiske sigte med eksamen
netop har været at skabe ro til fordybelse, er dette ikke at foretrække. Et andet alternativ kunne evt. være, at eksamensopgaven udleveres tidligere, og at der i stedet fastsættes en fast afleveringsdato. Eksamensformen vil fastholdes til og med reeksamen
sommer 2017, og derefter vil en ny eksamensform træde i kraft.
Eksamensformen for Pædagogisk psykologi vil blive taget op på et kommende studienævnsmøde, da ændringer i denne vil ske i takt med timeforøgelsen og den deraf følgende reorganisering og evt. integrering af timer imellem de 3 fag på 5. semester.
Punkt 7. Skal bachelorseminarer være obligatoriske, eller kan der fortsat
vælges to valgfag?
Studienævnet drøftede, om det vil være en fordel for de studerende, at de skal følge et
bachelorseminar på 6. semester og ikke som nu har mulighed for at vælge to valgfag.
Seminaret vil støtte op om bachelorprojektet på samme semester, og alle studerende
vil i givet fald samtidig være sikret en vejleder til bachelorprojektet.
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Studienævnet besluttede på baggrund af ovenstående, at de studerende på 6. semester skal følge et bachelorseminar og et valgfag gældende for de studerende på årgang
2016. Der skal være mulighed for at søge dispensation for studerende, der fx i forbindelse med udlandsophold har ”brugt” 10 ECTS på valgfag.
Punkt 8. Fremtidige dagsordenspunkter
Drøftelse af studiemiljøundersøgelsen
Drøftelse af resultater fra studerendes undersøgelser af studiemiljøet på kandidatuddannelsen.
Ændringer til kandidatstudieordning (årgang 2018)
Punkt 9. Eventuelt
Koordinering af undervisningsaktiviteter og sociale arrangementer
Der har været et uheldigt eksempel på, at en temaweekend i Social- og personlighedspsykologi er faldet sammen med revyen. Der arbejdes på en bedre samkøring af arrangementer bl.a. via en elektronisk kalender. Dette koordineringsarbejde bør have
høj prioritet.
Konstituerende møde i studienævnet
Det konstituerende møde i studienævnet er planlagt til mandag den 6. februar kl.
9.15 med overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle.
Mødet sluttede kl. 10.55.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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