Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 7 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Onsdag den 7. september 2016 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra Dispensationsudvalget
4. Fastlæggelse af møderække for efteråret 2016
5. Input til spørgsmål til Studiemiljøundersøgelse 2017
Bilag: Sagsfremstilling, udkast til spørgeskema, pakkespørgsmål
6. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2016
Bilag: Evalueringsrapport
7. Godkendelse af kursusudbud for foråret 2017
Bilag: Fagoversigt
8. Drøftelse af evt. afskaffelse af opsamlingseksamener
Bilag: Oversigt over antal tilmeldte fra de seneste eksamener
9. Sanktion ved manglende resumé af bachelorprojekter og specialer
10. Indledende drøftelse af opfølgning på undersøgelse af studiemiljø gennemført af studerende i faget Forskningsmetode 2
11. Indledende drøftelse af afvikling af Teori-praksis seminar
Bilag: Forslag fra praktikkoordinator Thomas Iversen
12. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. eksamensform ved Klinisk psykologi (jf.
referat af møde nr. 2 den 2. marts)
13. Eventuelt

Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Sarah van Mastrigt
Studerende Aleksander Miller (næstformand)

Fagstudienævnet ved
Psykologi
Dato: 22. september 2016
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Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Anne Mette Juul
Studerende Maria Storgaard
Desuden deltog:
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Denny Damgaard Nielsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Nikoline Christensen, Vejledning og studieinformation
Lisbeth Vestergaard Jessen, Vejledning og studieinformation
Fraværende med afbud:
Adjunkt Jacob Klitmøller
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Mindeord for Rasmus Malver
Studienævnets mindeord for tidligere studienævnsmedlem Rasmus Malver optrykkes
i næste udgave af Psyklen.
Sammensætning af Fagstudienævnet
Der er ikke længere suppleanter tilknyttet studienævnet. På VIP-siden er Maja
O´Connor udtrådt, og Sarah van Mastrigt er derfor indtrådt som medlem. På studentersiden er suppleant Amalie Ringsø udtrådt.
Psykiatri
Der er indkommet forslag til ny eksamensform for valgfaget Psykiatri til sommereksamen. Forslaget er udsendt til orientering og behandles endeligt på næste møde i
studienævnet.
Læringsmål
De læringsmål, som studienævnet behandlede på temadagen den 10. juni, vil blive
anvendt ved fremtidige kursusudbud.
Rettefrist ved bachelorprojekter og kandidatspecialer
Prodekanen for uddannelse har foreslået en rettefrist på 4 uger for bachelorprojekter
og kandidatspecialer.
Møde i Uddannelsesforum
Der afholdes møde i Uddannelsesforum den 8. september, hvor der bl.a. skal drøftes
lægeerklæringer, delegation af afgørelseskompetence til administrationen i dispensationssager, studiemiljøundersøgelse, fremdriftsreform II og studenterhensyn ved
skemalægning.
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Plagiatsager
Der har været et par plagiatsager i forbindelse med porteføljeopgaver. Det skal sikres,
at det fremover tydeligt fremgår, hvilke krav der stilles til porteføljeopgaven, herunder om den er en forudsætning for, at den studerende kan aflægge prøve, eller om
porteføljen indgår i eksamen.
Punkt 3. Orientering fra Dispensationsudvalget
Helle Spindler orienterede om, at der fremover vil være mere fokus på lægeerklæringers indhold, og på det kommende møde i Uddannelsesudvalget skal man bl.a. drøfte
kvalitet og indhold af lægeerklæringer. På studieportalen kan de studerende finde en
vejledning til, hvad en lægeerklæring bør indeholde.
Denny Damgaard Nielsen, der sekretariatsbetjener Dispensations- og Meritudvalget
fratræder sin stilling den 1. oktober. Formanden takkede Denny for hans store arbejdsindsats.
Punkt 4. Fastlæggelse af møderække for efteråret 2016
Studienævnet fastsatte følgende mødedatoer i efteråret 2016:
Onsdag den 5. oktober kl. 9.15-11.00
Mandag den 7. november kl. 9.15-11.00
Mandag den 5. december kl. 9.15-11.00
Punkt 5. Input til spørgsmål til Studiemiljøundersøgelse 2017
Som bilag til punktet var der udsendt sagsfremstilling, udkast til spørgeskema og
pakkespørgsmål. Spørgsmålene er sendt til vurdering i studienævn og uddannelsesfora for at reducere omfanget af studiemiljøundersøgelsen til 20-30 spørgsmål med
henblik på at øge svarprocenten og gøre opfølgningen mere fokuseret. Målet er, at
studiemiljøundersøgelsen med en så høj svarprocent som muligt skal give svar på de
centrale spørgsmål, som studienævnet kan arbejde videre med i sit kvalitetsarbejde.
Der var enighed om, at temaerne i undersøgelsen er meget relevante, især temaerne
om ”Trivsel” og ”Stress og ensomhed”. Temaet ”Kontakt til medstuderende og undervisere” er relevant, men er efter studienævnets opfattelse for omfattende, hvilket også
gør sig gældende for temaet ”Feedback”. Med henblik på reducering af spørgsmålene
havde de studerende konkrete forslag til spørgsmål, der kunne udgå, samt flere
spørgsmål der kunne slås sammen og omformuleres til ét spørgsmål. Det blev ligeledes foreslået, at baggrundsoplysningerne ikke tælles med som spørgsmål.
”CV ræs” opleves som et stort problem, og det foreslås derfor, at der medtages
spørgsmål vedr. denne problematik som fx en bedømmelse af, hvor vigtigt det er for
de studerende at opnå faglige kvalifikationer uden for studiet gennem frivilligt eller
lønnet studierelevant arbejde, ligesom det vil være meget relevant at anslå tidsforbruget hertil.
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Det ville også være interessant at medtage spørgsmål vedr. overfladelæringsstrategi
og dybdelæringsstrategi.
Studienævnets bemærkninger videresendes til dekanatet.
Punkt 6. Drøftelse af evalueringsresultater for foråret 2016
Proceduren for opfølgning på kursusevalueringerne er ændret og afhænger nu af,
hvorvidt det enkelte kursus i indikatormodellen i AU’s kvalitetssikringssystem er placeret i grøn, gul eller rød kategori:
 Er indikatoren grøn (samlet udbytte > 3,5), kræves der ikke handling.
 Er indikatoren gul (samlet udbytte 2,5-3,5), drøfter studielederen resultatet med
underviseren/den fagansvarlige og sætter faget på observationsliste, således at
gentagne gule indikatorer kræver en nærmere drøftelse, afdækning og evt. initiativer.
 Er indikatoren rød (< 2,5), skal underviseren fremsende en følgeskrivelse af ⅓ – 1
sides længde til den fagansvarlige og studienævnet og redegøre for, hvad der fungerede godt og mindre hensigtsmæssigt, hvilket ændringer der planlægges, samt
hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i forbindelse med tidligere evalueringer.
De aggregerede evalueringsresultater, som var udsendt som bilag, ser generelt meget
fine ud. Der er ingen fag i rød kategori, og fagene i gul kategori ligger alle over 3,0.
Svarprocenterne ligger i den bedre ende sammenlignet med hele BSS.
Helle Spindler sender en reminder ud til underviserne om midtvejsevaluering. Det er
op til den enkelte underviser, hvordan midtvejsevalueringen skal foregå.
Punkt 7. Godkendelse af kursusudbud for foråret 2017
Studienævnet drøftede det fremsendte kursusudbud for foråret 2017.
Som noget nyt udbydes der 2 augustfag, et rent kandidatseminar samt et seminar for
både bachelor- og kandidatstuderende. Det forventes, at en del studerende vil være
interesserede i disse fag.
Studienævnet fandt seminarudbuddet på BA spændende og varieret, men udbuddet
på KA er ikke helt så optimalt som på BA.
Studienævnet påpegede igen, at det er problematisk med dobbeltseminaret Avanceret og anvendt social- og personlighedspsykologi med særligt henblik på udsatte
unge, da placeringen med efterår/forår passer dårligt med studieordningen.
Studienævnet godkendte kursusudbuddet med ovenstående bemærkninger.
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Punkt 8. Drøftelse af evt. afskaffelse af opsamlingseksamener
Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over antal tilmeldte til opsamlingseksamener for de seneste 3 semestre. På BA er tilmeldingstallene lave, og det kan diskuteres, hvor stort et behov der reelt er for opsamlingseksamener set i forhold til ressourceforbruget. På KA gør flere studerende brug af muligheden for opsamlingseksamener. Med fremdriftsreform II får de studerende imidlertid mulighed for at framelde sig eksamener, og der var enighed i studienævnet om, at behovet derfor fremadrettet kan ændre sig. Studienævnet vil som udgangspunkt arbejde for en udfasning
af opsamlingseksamener, men foreløbig vil man bibeholde muligheden og følge udviklingen i tilmeldingstallene tæt over de næste 2 år. Til næste møde vil institutsekretariatsleder Carsten Dalsager blive bedt om en vurdering af ressourceforbruget ved
opsamlingseksamener.
Punkt 9. Sanktion ved manglende resumé af bachelorprojekter og specialer
Studienævnet drøftede, om sanktionen ved manglende resumé af hhv. bachelorprojekter og specialer skal være afvisning uden bedømmelse, eller om et manglende resumé skal indgå i helhedsvurderingen af besvarelsen og dermed få negative konsekvenser for bedømmelsen. Det blev besluttet, at sanktionen fra og med næste eksamenstermin skal være afvisning, hvilket tilføjes i både studieordning og på studieportalen under formalia ved aflevering af skriftlige eksamensopgaver.
Punkt 10. Indledende drøftelse af opfølgning på undersøgelse af studiemiljø gennemført af studerende i faget Forskningsmetode 2
Med henblik på at forbedre studiemiljøet ønsker studienævnet en afrapportering af
de studerendes undersøgelse af studiemiljøet samt en efterfølgende dialog med de
studerende. Der vil blive planlagt et frokostmøde med de studerende via Doodle.
Punkt 11. Indledende drøftelse af afvikling af Teori-praksis seminar
Studienævnet har modtaget forslag fra praktikkoordinator Thomas Iversen vedr. benyttelse af skype i forbindelse med afvikling af Teori-praksis-gruppemøder, som især
vil være relevant for norske og grønlandske studerende, der er i praktik i hhv. Norge
og Grønland. Studienævnet fandt forslaget spændende, og studielederen vil rette
henvendelse til CUL for yderligere inspiration vedr. brug af skype. Punktet sættes på
dagsordenen til næste møde.
De studerende foreslog, at tilstedeværelseslister kunne erstattes af billeddokumentation, hvis det er tilladt. Dette undersøges nærmere.
Punkt 12. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. eksamensform ved Klinisk
psykologi
Studienævnet fandt det hensigtsmæssigt, at arbejdsgruppen består af 2 undervisere
og 2 studerende. Helle, Jacob, Maria og Sofie deltager i arbejdsgruppen.
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Punkt 13. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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Mødet sluttede kl. 11.05.

Helle Spindler
Formand

Hanne Falsig
Referent

