Medlemmerne af Fagstudienævnet
ved Psykologi

Referat af møde nr. 8 i Fagstudienævnet ved Psykologi
Tid: Onsdag den 5. oktober 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 grænseværdi for forskningsdækning
5. Godkendelse af ny eksamensform i psykiatri
6. Godkendelse af alternativ eksamensform for kandidatseminarer
7. Ændring af omfang af seminaropgave på projektseminar ved Angstklinikken
Bilag: Ansøgning af 29.9.16 fra Mikael Thastum og Johanne Lomholt
8. Specialeevaluering
Bilag eftersendes
9. Drøftelse af forslag til delegation af afgørelseskompetence til administrationen i dispensationssager
Bilag: Delegationsskrivelse
10. Drøftelse af afvikling af Teori-praksis seminar
11. Justeringer i indikatorer for uddannelseskvalitet
Bilag: Notat
12. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Sarah van Mastrigt
Adjunkt Jacob Klitmøller
Studerende Aleksander Miller (næstformand)
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Anne Mette Juul
Studerende Maria Storgaard

Fagstudienævnet ved
Psykologi
Dato: 24. oktober 2016
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Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Hanne Falsig, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Anette Bech-Larsen, Undervisning og eksamen
Lisbeth Vestergaard Jessen, Vejledning og studieinformation
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 11 vedr. indikatorer for uddannelseskvalitet.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Fordeling af specialevejledere
Fordeling af specialevejledere foregår via elektroniske skemaer. For studerende, der
skal skrive speciale i forårssemestret 2017, er fristen for valg af specialevejleder pga.
tidsnød udsat til den 15. oktober 2016. Studienævnet har bemærket, at det ikke er alle
specialevejledere, der har offentliggjort vejlederbreve, og opfordrer igen til at dette
gøres, da det vil lette proceduren for de studerende. Proceduren om forhåndsaftaler
om specialevejledning skal strammes op. Fremadrettet kan disse kun indgås ved empiriske specialer, og dette skal angives ved ansøgning.
Der blev afholdt specialedag den 29. september med oplæg fra Jacob, Mia og Studievejledningen.
Efter ønske fra de studerende drøftes indstilling til instituttet om procedure vedr.
fordeling af specialevejledere på et kommende studienævnsmøde.
Valg til studienævnet
Der afholdes valg til studenterpladserne i studienævnet fra den 23.-26. november.
Sidste frist for aflevering af opstillingslister er den 6. november kl. 12.00.
Maksimale studietider
De skærpede regler om maksimale studietider er indsat i studieordningerne fra 2016.
For de studerende, der har påbegyndt deres uddannelse før 1. september 2016, er der
etableret overgangsordninger, da alle studerende er omfattet af reglerne for, hvornår
uddannelsen senest skal være afsluttet. I midten af oktober vil alle studerende modtage en personlig besked vedr. deres maksimale studietid, som kan ses på studenterselvbetjeningen.
Valgfag
De studerende tilmelder sig valgfag inden for et givent tilmeldingsvindue. Faget binder i studieordningen, når tilmeldingen er godkendt. Valgfag kan kun udskiftes i forbindelse med udvekslingsophold eller optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner.
”Psykolog på andre veje”
Torsdag den 6. oktober lanceres et nyt tiltag ”Psykolog på andre veje”. Arrangementet, som primært henvender sig til kandidatstuderende, skal illustrere, at der er man-
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ge forskellige måder at bruge sin psykologfaglighed på efter endt uddannelse. En
gang om året vil der blive inviteret en eller flere psykologer med utraditionelle arbejdsfunktioner til at komme og fortælle de studerende om, hvordan de har fundet
deres særlige vej som psykologer på arbejdsmarkedet.
Uddannelses- og Forskningsudvalget under Dansk Psykolog Forening
Uddannelses- og Forskningsudvalget under Dansk Psykolog Forening holder næste
møde i Aarhus, med involvering af/indbydelse til studerende og undervisere.
Punkt 3. Orientering fra Dispensationsudvalget
Da lektor Maja O’Connor er trådt ud af studienævnet, indtræder adjunkt Jacob Klitmøller i Dispensationsudvalget i stedet for Maja.
Holdskifte
En studerende fra 1. semester har undtagelsesvist fået tilladelse til af skifte hold, da
instruktorerne desværre havde givet hende anledning til at tro, at dette blot var en
formssag. Holdskiftet vil være permanent fremadrettet.
Punkt 4. Godkendelse af grænseværdi for forskningsdækning (VIP/DVIPratio)
På det årlige statusmøde for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi blev det
aftalt med dekanatet at ændre grænseværdien for VIP/DVIP-ratioen, da der var sat
meget høje krav til sikring af den praktiske dimension i uddannelsen.
Carsten Dalsager redegjorde for forslaget til en ny grænseværdi, som bl.a. tager højde
for, at der i forbindelse med timeopnormeringen vil skulle gøres brug af flere
DVIP’er.
Studienævnet godkendte følgende grænseværdier, som vil blive indstillet til dekanatet:
> 3 (grøn kategori)
2-3 (gul kategori)
< 2 (rød kategori)
Punkt 5. Godkendelse af ny eksamensform i psykiatri
Lektor Mimi Yung Mehlsen, som var inviteret til at deltage i mødet, redegjorde for
baggrunden for forslaget til ny eksamensform. Faget vil blive mere praktisk orienteret, og eksamensformen Multiple Choice egner sig derfor ikke længere som udprøvningsform. Der vil blive tale om et komprimeret forløb på 3 uger med 8 timers undervisning om ugen (2 x 4 timer/uge). Denne tidsramme er dog ikke fast, men kan ændres til f.eks. 1 x 4 timer/uge.
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Studienævnet godkendte den nye eksamensform, som er en skriftlig opgave (max 3
sider), som skal vedlægges portfolio med 3 andre skriftlige opgaver, der er udarbejdet
løbende gennem undervisningsforløbet.
Punkt 6. Godkendelse af alternativ eksamensform for kandidatseminarer
På nuværende tidspunkt findes der to godkendte eksamensformer ved kandidatseminarer:
 En seminaropgave med et omfang på max. 20 sider.
 En seminaropgave med et omfang på max. 10 sider samt en posterpræsentation
Med henblik på at sikre en mere jævn arbejdsbelastning igennem semestret er der foreslået følgende mulighed


En seminaropgave med et omfang på max. 12 sider samt et antal mindre obligatoriske opgaver svarende til max. 8 sider. Alle opgaver afleveres samlet til eksamen.

Studienævnet godkendte forslaget.
Punkt 7. Ændring af omfang af seminaropgave på projektseminar ved
Angstklinikken
Som bilag til punktet var der udsendt ansøgning om ændring af det maksimale sideantal for case-rapporter fra 20 til 25 sider gældende fra det indeværende semester.
Baggrunden for forslaget er, at underviserne på Angstklinikken har oplevet, at det ikke er muligt for de studerende at udarbejde case-rapporterne tilfredsstillende med alle de elementer, som en case-rapport skal indeholde jf. den metode og det format for
case-rapporter, som undervisningen er baseret på.
Studienævnet godkendte forslaget som en undtagelse gældende for indeværende semester, men ikke som en permanent løsning.
De studerende i studienævnet udtrykte bekymring for, at den generelle arbejdsbelastning i Angstklinikken er blevet for stor, hvilket bl.a. understøttes af henvendelser
fra studerende samt den kendsgerning, at der i år for første gang var for få ansøgere
til Angstklinikken, og at man derfor åbnede op for en 2. ansøgningsrunde.
Der var enighed om, at Angstklinikken er et rigtig godt tilbud til de studerende, som
man ønsker at bibeholde. Til næste møde udarbejder de studerende i studienævnet en
oversigt over de bekymringspunkter, som de er blevet opmærksomme på, og Mikael
Thastum og Johanne Jeppesen vil blive inviteret til mødet.
Punkt 8. Specialeevaluering
Punktet blev udsat til et kommende møde, da studienævnet endnu ikke har modtaget
materiale om specialeevaluering.
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Punkt 9. Drøftelse af forslag til delegation af afgørelseskompetence til
administrationen i dispensationssager
Med baggrund i Fremdriftsreform II er der udarbejdet ændringer i delegationsskrivelsen, og studienævnet tilsluttede sig det udsendte forslag. Når delegationsskrivelsen
er endeligt behandlet på møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum den 21. november, vil
den blive udsendt til studienævnet.
Punkt 10. Drøftelse af afvikling af Teori-praksis seminar
Helle Spindler har som aftalt på sidste studienævnsmøde været i kontakt med CUL,
som har foreslået et system, hvor grupper på max. 8 deltagere kan afholde virtuelle
møder. Mathias Elmose Andersen fra CUL, og praktikkoordinator Thomas Iversen vil
drøfte det videre forløb med udvikling af et onlineformat for TP-seminar. Det endelige forslag præsenteres for studienævnet til godkendelse, når dette er færdigt.
Med hensyn til tilstedeværelselister foreslås det, at en studerende pr. hold (ikke nødvendigvis den samme hver gang) sikrer, at der umiddelbart efter et møde sendes en
liste med fremmøde til underviser. Gruppen aftaler selv, hvem der er ansvarlig.
Punkt 11. Justeringer i indikatorer for uddannelseskvalitet
Udvalget for Uddannelse har iværksat en proces med evaluering og justering af uddannelseskvalitetsprocesserne, og som et led heri foreslås justeringer i de fælles indikatorer for uddannelseskvalitet. Ændringsforslaget var udsendt som bilag til punktet.
Der var enighed om, at forslaget ser fornuftigt ud, den eneste kommentar er, at det er
studienævnets opfattelse, at data er mere valide, når indikatorerne baseres på et gennemsnit af flere spørgsmål fremfor enkeltspørgsmål.
Punkt 12. Eventuelt
Slides fra undervisning på tidligere semestre
Underviserne opfordres til at lægge slides fra undervisning på undervisningsforum,
når et kursus afsluttes, så undervisere på senere semestre kan tage højde for evt.
overlap og forudsætninger.
Feedback
På baggrund af studienævnets seminar i foråret og møder med studerende udarbejder de studerende i studienævnet til næste møde et dokument vedr. god forberedelse
til feedback på eksamensopgaver.
Praksisorienterede seminarer
De studerende har rettet henvendelse til Ole Steen vedr. muligheden for udbud af
praksisorienterede kandidatseminarer inden for de gældende rammer for kandidatseminarer. Studienævnet vil se positivt på et sådan udbud.
Mødet sluttede kl. 11.15.
Helle Spindler, Formand

Hanne Falsig, Referent
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