Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 5 (ekstraordinært møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Onsdag den 18. maj 2016 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af pensum for efteråret 2016 for Pædagogisk psykologi
Bilag: Pensumliste
3. Implementering af regler vedr. førsteårsprøver jf. Fremdriftsreform II
Bilag a: Vedtagne interne regler for studiefremdrift for BA og KA
Bilag b: Oversigt over beslutninger på Aarhus BSS ifbm. Fremdriftsreform
II
4. Afleveringsfrist for seminaropgave i Avanceret og anvendt social- og personlighedspsykologi med særligt henblik på udsatte unge
Bilag: Ansøgning fra Preben Bertelsen
5. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Adjunkt Jacob Klitmøller
Studerende Aleksander Miller (næstformand)
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Amalie Ringsø Hansen (suppleant)
Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Nanna Lawaetz Steffensen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Lektor Maja O´Connor
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)

Fagstudienævnet ved
Psykologi
Dato: 25. maj 2016
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Studerende Maria Storgaard
Studerende Anne Mette Juul
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Godkendelse af pensum for efteråret 2016 for Pædagogisk psykologi
Som bilag til punktet var der udsendt pensumliste for Pædagogisk psykologi. Pensumlisten blev godkendt.
Punkt 3. Implementering af regler vedr. førsteårsprøver jf. Fremdriftsreform II
Forud for mødet var der fremsendt vedtagne interne regler for studiefremdrift for BA
og KA, der er besluttet på AU, samt oversigt over beslutninger på Aarhus BSS.
Studienævnsformanden gennemgik indledningsvist hovedpunkterne i justeringen af
fremdriftsreformen. Den automatiske tilmelding til fag og prøver erstattes af studieaktivitetskrav og maksimale studietider. Studieaktivitetskravet indebærer, at de studerende skal bestå mindst 40-45 ECTS pr. studieår. Bachelorstuderende skal afslutte
deres uddannelse inden for normeret tid plus 1 år, mens studerende på kandidatuddannelserne max. må bruge ½ år ud over den normerede tid. Kandidatstuderende
tilmeldes automatisk specialet på 4. semester uden mulighed for afmelding, så de kan
nå at afvikle tre prøveforsøg inden for den normerede studietid.
Herudover skal førsteårsprøven være bestået inden udgangen af det første studieår,
og i henhold til de interne regler for studiefremdrift, er det op til fagstudienævnet at
beslutte omfanget af førsteårsprøven inden for en ramme på 30-60 ECTS. Det skal
endvidere besluttes, om førsteårsprøven skal udgøres af specifikke eller uspecificerede prøver, dvs. en delmængde på minimum 30 af de 60 ECTS på første år.
Fagstudienævnet besluttede, at førsteårsprøven skal have et omfang på 30 ECTS, som
udgøres af uspecificerede prøver, da man vurderede, at det vil være den mest lempelige model for de studerende. For så vidt angår prøverne på 1. semester (Social- og
personlighedspsykologi samt Psykologiens fundering) vil de studerende få mulighed
for 3 prøveforsøg inden udgangen af første studieår, da der vil blive tilbudt opsamlingseksamen ved sommereksamen. I forbindelse med prøverne på 2. semester (Kognitionspsykologi og Neurovidenskabelig psykologi) vil de studerende få to prøveforsøg inden udgangen af første studieår.
I forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg ved kandidatspecialer blev der udtrykt ønske om, at der udarbejdes nærmere retningslinjer for den reviderede problemformulering.
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Punkt 4. Afleveringsfrist for seminaropgave i Avanceret og anvendt social- og personlighedspsykologi med særligt henblik på udsatte unge
Studienævnet har modtaget en ansøgning fra underviser Preben Bertelsen med anmodning om, at afleveringsfristen for seminaropgaven udsættes fra den 1. juni til den
24. juni. Baggrunden for ansøgningen er, at seminaropgaverne udformes som teoretisk reflekterede rapporter over mentorforløb, som strækker sig frem til midten af juni, og hele den samlede mentorproces skal kunne indgå i opgaven.
Studienævnet drøftede henvendelsen og besluttede helt ekstraordinært at godkende,
at afleveringsfristen af hensyn til de studerende ændres til den 24. juni.
Studienævnet vil bede Preben Bertelsen om et oplæg til, hvordan seminaropgaven
fremadrettet kan afvikles, så man undgår denne uacceptable og beklagelige situation.
Det næste dobbeltseminar afvikles i 2016/2017.
Punkt 5. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 9.55.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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