Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Fredag den 10. juni 2016 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1330/126 (Store Mødelokale)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra Dispensationsudvalget
4. Indledende drøftelse af praktik (udsat fra møde nr. 4)
Bilag: Oplæg fra de studerende
5. Placering af 3. prøveforsøg ved prøverne på 1. semester
6. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Maja O´Connor
Adjunkt Jacob Klitmøller
Lektor Sarah van Mastrigt (suppleant)
Studerende Aleksander Miller (næstformand)
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Anne Mette Juul
Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
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
Filippa Møller Bartels, Vejledning og studieinformation
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Fraværende med afbud:
Studerende Maria Storgaard
Studerende Amalie Ringsø Hansen (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Dialogmøde med Fapia
Institut- og studieleder holdt dialogmøde med Fapia og underudvalg den 8. juni. På
mødet blev der bl.a. drøftet koordinering af arrangementer, der foregår i forskelligt
regi som fx sommerfest og dimission, manglende engagement i fællesskaber og omfang af frivilligt arbejde. Det blev på mødet oplyst, at flere psykologistuderende i forbindelse med frivilligt arbejde (fx på ”Kvisten”) skal være til stede minimum 20 timer
om ugen. Helle Spindler vil sammen med studenterrepræsentanten for Dansk Psykolog Forening gå i realitetsdialog med både praktiksteder og arbejdspladser, der tilbyder frivilligt arbejde, da en så stor arbejdsindsats ikke harmonerer med kravene til de
studerende i fremdriftsreformen.
Offentliggørelse af pensumlister
Pensumlister offentliggøres ca. en måned før studiestart, dvs. omkring 1. august/1.
januar.
STÅ (Studenterårsværk)
Institutsekretariatsleder Carsten Dalsager kunne oplyse, at der er sket en stigning i
STÅ-produktionen, som på Psykologisk Institut har rundet 1000 STÅ. STÅ angiver
antal studenterårsværk, det vil sige antal års fuldtidsstudier gennemført ved Psykologisk Institut.
Censorer
Ved en beklagelig fejl havde censorerne fået oplyst en forkert frist for afgivelse af karakterer ved sommereksamen. Fristen er nu korrigeret, og censorerne har fået oplyst,
at alle karakterer fra ordinær eksamen skal være givet senest 8. juli.
Punkt 3. Orientering fra Dispensationsudvalget
Helle Spindler orienterede om, at der fremover vil være mere fokus på lægeerklæringers indhold, herunder hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen
undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv.
En studerende, der har afbrudt sit seminar på Angstklinikken, har af hensyn til
Angstklinikken fået dispensation til at tilmelde sig et af de seminarer, hvor der er ledige pladser.
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Punkt 4. Indledende drøftelse af praktik (udsat fra møde nr. 4)
Forud for mødet var der udsendt oplæg fra de studerende i studienævnet omkring nytænkning af praktik. De studerende bruger reelt langt mere tid på praktik, end hvad
der svarer til 15 ECTS, og da praktik vægtes meget højt af de studerende, ønskes en
drøftelse af alternative muligheder i forhold til den nuværende model.
Der var enighed om, at psykologiuddannelsen er og skal være en akademisk uddannelse med fokus på de akademiske kompetencer, herunder teoretisk refleksion og
fordybelse. VIP-medlemmerne i studienævnet udtrykte bekymring for, at der ved udvidelse af praktikken gives køb på den faglige basis. Praktik har tidligere været drøftet
i Aftagerpanelet, som støtter VIP-medlemmernes opfattelse af, at der kun er begrænset plads til praktik i en 5-årig akademisk uddannelse. Det blev noteret, at de studerende gerne deltager med et par repræsentanter på det næste aftagerpanelmøde, så
de får mulighed for en uddybende dialog med aftagerne. Da Aftagerpanelet består af 7
medlemmer, blev det foreslået, at de studerende kunne kontakte Dansk Psykolog
Forening med henblik på at opnå en større bredde i dialogen omkring praktik.
VIP-medlemmerne foreslog herudover de studerende at rette henvendelse til de undervisere, der har erfaring med at integrere praktik i uddannelsen inden for de nuværende rammer for kandidatseminarer o.l. for at gøre brug af deres erfaringer.
De studerende vil gå videre med at undersøge mulighederne for praksisorienteret undervisning og problem-based learning, som studienævnet gerne vil supportere.
Punkt 5. Placering af 3. prøveforsøg ved prøverne på 1. semester
Studienævnet besluttede, at det 3. prøveforsøg ved prøverne på 1. semester skal placeres i maj/juni måned, da det giver de studerende mulighed for at søge ind på et andet studium, hvis de ikke består 1. årsprøverne inden udgangen af første studieår efter studiestart.
Punkt 6. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 10.10.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent
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