Medlemmerne af Fagstudienævnet
for Psykologi

Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Psykologi
Tid: Mandag den 6. februar 2017 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
Bilag 2a: Forretningsorden
Bilag 2b: Orientering om studienævnets arbejde
3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle studienævn –
orienteringspunkt
4. Valg af formand for studienævnet - beslutningspunkt
5. Valg af stedfortræder for formand - beslutningspunkt
6. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende) - beslutningspunkt
7. Nedsættelse af dispensationsudvalg - beslutningspunkt
8. Nedsættelse af meritudvalg - beslutningspunkt
9. Fastsættelse af møderække for foråret 2017 - beslutningspunkt
10. Orientering fra formanden
Bilag: Godkendelse af iværksættere på AU
11. Orientering fra Dispensationsudvalget
12. Gruppeeksamener ved seminarer – beslutningspunkt
13. Drøftelse af resultater fra studerendes undersøgelser af studiemiljøet på kandidatuddannelsen – diskussionspunkt
Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen
14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen – orienterings- og
diskussionspunkt
Bilag: Procesplan for udarbejdelse af ny kandidatstudieordning
15. Dispensationssager, der afgøres pba. delegation; hvordan vil studienævnet
orienteres? - beslutningspunkt
16. Fremtidige dagsordenspunkter
17. Eventuelt

Fagstudienævnet for
Psykologi
Dato: 10. februar 2017
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Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Sarah van Mastrigt
Lektor Osman Skjold Kingo
Studerende Maria Storgaard
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Josephine Olivia Gammelgaard
Studerende Anne Mette Juul (til og med punkt 3)
Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Anne Skov Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Fraværende med afbud:
Adjunkt Jacob Klitmøller
Studerende Asger Balsby Graversen
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
Studienævnet havde som bilag til punktet modtaget forretningsordenen og notat om
studienævnets arbejde.
Helle Spindler orienterede om studienævnets arbejde generelt og redegjorde for
nogle af de væsentligste opgaver, som det afgående studienævn har arbejdet med det
seneste år, herunder bl.a. fremdriftsreformen og fordeling af specialevejledere.
Punkt 3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle
studienævn
Helle Spindler orienterede om nogle af de opgaver, som studienævnet står over for i
den kommende periode, herunder løbende kvalitetssikring af uddannelserne, undervisningsevaluering og ny studieordning for kandidatuddannelsen.
Studienævnet afholder igen i år en seminardag, som denne gang forventes at have fokus på ny studieordning for kandidatuddannelsen.
Helle Spindler takkede det afgående studienævn for en stor arbejdsindsats og et rigtigt godt samarbejde.
Punkt 4. Valg af formand for studienævnet
Helle Spindler blev valgt som formand for studienævnet.
Punkt 5. Valg af stedfortræder for formand
Jacob Klitmøller blev valgt som stedfortræder for formanden.
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Punkt 6. Valg af næstformand
Maria Storgaard blev valgt som næstformand for studienævnet. Hun vil ligeledes deltage som repræsentant i Aarhus BSS Uddannelsesforum.
Punkt 7. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Studienævnet nedsatte et Dispensationsudvalg bestående af Adjunkt Jacob Klitmøller
og studerende Sofie Mundbjerg. Derudover vil studienævnsformanden deltage efter
behov.
Dispensationsudvalget sekretariatsbetjenes af Lisbeth Sonne Christensen.
Anne Skov Anhøj og studievejledningen deltager på møderne som observatør.
Punkt 8. Nedsættelse af meritudvalg
Studienævnet nedsatte et Meritudvalg bestående af Lektor Sarah van Mastrigt og Studerende Josephine Olivia Gammelgaard. Studienævnsformanden deltager efter behov. Meritudvalget vil desuden inddrage fagansvarlige for de obligatoriske fag, hvis
relevant.
Meritudvalget sekretariatsbetjenes af Thomas Lykke Pedersen. Der vil hurtigst muligt
blive indkaldt til et opstartsmøde, hvor retningslinjer, rammer og arbejdsgange vil
blive diskuteret.
Punkt 9. Fastsættelse af møderække for foråret 2017
Studienævnet fastsatte følgende mødedatoer i foråret 2017:
Fredag den 10. marts kl. 9.15-11.00
Fredag den 7. april kl. 9.15-11.00
Fredag den 5. maj kl. 9.15-11.00
På næste møde vil der blive fastlagt mødedato for en seminardag for studienævnet.
Punkt 10. Orientering fra formanden
August-fag
De fag, der udbydes i august, udbydes kun til ordinære kandidatstuderende. De er oprettet for at give studerende en vis fleksibilitet. Dette var der opbakning til i studienævnet.
Udveksling
Antallet af studerende, der tager på udveksling, er faldet. Dette kan skyldes fremdriftsreformen. Ønsker studerende at komme på udveksling på bacheloruddannelsen,
skal de beslutte sig på de første semestre af bacheloruddannelsen, for at dette kan
lade sig gøre.
Russekretærer og instruktorer
Der er kommet opslag om russekretærer. Opslaget til instruktorer kommer snarest.
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Eksamen i Klinisk psykologi, 3. semester december 2016
Efter eksamen i Klinisk psykologi på 3. semester i december 2016 havde flere studerende henvendt sig med kritik af eksamen. Formanden orienterede om, at fagkoordinatorer, studieler, institutleder mfl. har gennemgået den konkrete eksamen.
Der var et dubletspørgsmål. Dette blev der taget højde for ved bedømmelsen. Der vil
fremadrettet være skarpere procedurer for at undgå lignende, herunder korrekturlæsning. Formanden pointerede dog også, at alle spørgsmål var funderet på pensum,
samt at der altid vil være forskel på sværhedsgraden af spørgsmålene, da der skal
kunne differentieres.
Derudover er det eksamenstilsynet, der vurderer, om svaret på et spørgsmål fra en
studerende til underviseren skal gives til alle studerende.
På baggrund af ovenstående vil der ikke på nuværende tidspunkt blive truffet beslutning om, hvorvidt denne eksamensform skal fortsætte, som det ellers var planlagt.
Der vil være risiko for, at det er de konkrete eksamensspørgsmål ved seneste eksamen, der vil blive lagt vægt på i evalueringen og ikke selve eksamensformen.
Iværksættere – dispensationsbegrundelse
De nyeste bekendtgørelser har åbent op for muligheden for at tildele visse typer dispensationer til studerende, der sideløbende med studiet er iværksættere (lige som
det er tilfældet med elitesportsudøvere). I den forbindelse er der mulighed for, at universiteterne kan fastsætte interne regler for, hvornår studerende betragtes som
iværksættere i en grad, hvor der kan være grundlag for at give dispensationer. Der er
udarbejdet rammer og proces for vurdering af ansøgninger som er godkendt af Udvalget for Uddannelse til implementering fra 1. februar 2017. Studienævnet modtog
som bilag den omtalte ramme- og procesbeskrivelse.
Mulighed for lønnede projektorienterede forløb
Der har længe været diskussion om lønnet praktik. Der er nu kommet forsalg til ændring af universitetsloven. Det foreslås at give universiteterne mulighed for at godkende et projektorienteret forløb i en bachelor- og kandidatuddannelse i tilknytning
til en virksomhed i udlandet, f.eks. Tyskland, hvor der er lovkrav om løn. Studerende
vil under sådanne forløb oppebære løn og kan ikke modtage SU.
Med lovudkastet foreslås det endvidere at gøre det muligt for en virksomhed at give
studerende en erkendtlighed - ved siden af deres SU - i forbindelse med studerendes
virksomhedsophold som led i ulønnede projektorienterede forløb.
Det forventes dog ikke at være aktuelt for psykologistuderende, da der i forbindelse
med deres praktik betales for den supervision den studerende modtager på praktikstedet.
Skriftlig høring vedr. organisering af biblioteksområdet på Aarhus Universitet
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Som følge af fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek kan den nuværende samarbejdsaftale om biblioteksbetjening af AU ikke fortsætte uændret. På
vegne af BSS Uddannelsesforum har Prodekan for Uddannelse, Per Andersen, udarbejdet forslag til et høringssvar i forbindelse med beslutning om organisering af biblioteksområdet, som har været til kommentering i Fagstudienævnet. Der er ikke indkommet bemærkninger til høringssvaret. Andre, bl.a. biblioteket er dog kommet med
yderligere bemærkninger.
Dobbeltuddannelse
Der er 30. januar 2017 kommet ny bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelse. Muligheden for dobbeltuddannelse begrænses. Ansøgere, der har en gennemført en heltidsuddannelse, kan ikke blive optaget på en ny heltidsuddannelse med mindre den
er på højere niveau. Ministeriet udarbejder dog en udtagelsesliste. Derudover er det
muligt at tage én ny uddannelse, såfremt det er 6 år siden eller mere den gennemførte
uddannelse er afsluttet.
Punkt 11. Orientering fra Dispensationsudvalget
Siden sidste studienævnsmøde er der afholdt 2 møder i dispensationsudvalget.
Helle spindler orienterede om, at der i forbindelse med dispensation til fristforlængelser, eksempelvis udsættelse af specialeafleveringsfristen, udregnes en individuel
afleveringsfrist ift. hvor lang tid den pågældende studerende eksempelvis har været
syg. Det er således ikke altid, at de ordinære frister benyttes.
Punkt 12. Gruppeeksamener ved seminarer
Helle Spindler orienterede om, at en underviser havde kontaktet hende ift. at tilbyde
de studerende mulighed for en gruppeeksamen ved et seminar. Dette blev godkendt.
Formanden pointerede dog, at ændringer i eksamensformer skal godkendes af studienævnet, og at eksamensformen skal fremgå af kursuskataloget ved offentliggørelsen.
Dette indskærpes i forbindelse med aktuelle kursusudbud.
Punkt 13. Drøftelse af resultater fra studerendes undersøgelser af studiemiljøet på kandidatuddannelsen
Som bilag til punktet var der udsendt oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen udarbejdet af en gruppe studerende, der i faget Forskningsmetode 2, har skrevet
om studiemiljø på kandidatuddannelsen.
Studienævnet drøftede forskellige mulige arrangementer for de studerende på kandidatuddannelsen. Der var enighed om, at der var sociale arrangementer nok, men at
der mangler faglige arrangementer. Der var bl.a. forslag om at lave et arrangement,
hvor fokus var arbejdet som psykolog, eksempelvis ved at en praktikker holdt oplæg
eller tidligere studerende fortalte om de første 5 år på arbejdsmarkedet.
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Der var ligeledes forslag om at lave en tværfaglig dag, evt. sammen med statskundskab. Der var opbakning hertil, men der skal findes repræsentanter, der kan deltage i
en planlægningsgruppe.
Studiemiljø på kandidatuddannelsen vil igen blive taget op, når studienævnet senere
på semestret afholder seminardag.
Punkt 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen
Som bilag til punktet, var der udsendt procesplan for udarbejdelse af kandidatstudieordning.
Formanden orienterede kort om procesplanen og baggrunden for, at der skal udarbejdes en ny kandidatstudieordning. Der er et ønske om at forbedre studiemiljøet
samt nedbringe antallet af dispensationsansøgninger. Derudover skal den tilpasses så
den passer til de rammer, der er under fremdriftsreformen. Studienævnet vil finde input fra nuværende og tidligere studerende, undervisere og aftagere.
Derefter var der en indledende drøftelser om ændringer til kandidatstudieordningen.
Studienævnet påpegede bl.a. at det er problematisk, at så mange studerendes primære fokus er praktikken, og hvor de kommer hen.
Punkt 15. Dispensationssager, der afgøres pba. delegation; hvordan vil
studienævnet orienteres?
Studienævnet besluttede, at det en gang pr. semester ønsker at se en oversigt over antallet af dispensationsansøgninger og de forskellige sagstyper. Dette vil blive taget op
samtidig med delegationsskrivelsen.
Punkt 16. Fremtidige dagsordenspunkter
Kandidatstudieordning
Undervisningsevaluering
Punkt 17. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.10

Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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