Medlemmerne af Fagstudienævnet
for Psykologi

Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Psykologi
Tid: Fredag den 10. marts 2017 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Dispensationspraksis og orientering fra dispensationsudvalget – Orienterings- og beslutningspunkt
Bilag 3a: Notat fra Prodekanen for uddannelse vedr. 4. gangsdispensation
Bilag 3b: Indstilling fra Aarhus BSS Uddannelsesforum vedr. diabetikere
4. Eksamensform for: (beslutningspunkt)
a. Pædagogisk psykologi, 5. semester
Bilag: Ansøgning fra undervisere
b. Psykiatri, valgfag
5. Godkendelse af kursusudbud for efteråret 2017 – Beslutningspunkt
Bilag 5a: Godkendelse af kursusudbud
Bilag 5b: Fagoversigt
Bilag 5c: Kursusbeskrivelser BA og KA E17
6. Undervisningsevaluering efteråret 2016 – Orienterings- og diskussionspunkt
Bilag 6a: Retningslinjer
Bilag 6b: Kursusevaluering Efterår 2016
7. Ny studieordning for kandidatuddannelsen – Diskussions- og evt. beslutningspunkt.
Bilag 7a: Empiriske specialer
Bilag 7b: Notat om PPR og casestudier
8. Planlægning af seminardag, herunder nedsættelse af arbejdsgruppe
9. Fremtidige dagsordenspunkter
10. Eventuelt
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Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Adjunkt Jacob Klitmøller
Lektor Sarah van Mastrigt
Lektor Osman Skjold Kingo
Studerende Maria Storgaard
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Josephine Olivia Gammelgaard
Studerende Asger Balsby Graversen
Studerende Ditte Hyldelund Schmidt (suppleant)
Desuden deltog:
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Anne Skov Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Lisbeth Sonne Christensen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (til og med
punkt 3)
Mette Skovgaard Jespersen, Psykologisk Institut (under punkt 5)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Censorudvalgets rapport
Regeringen nedsatte i 2015 et eksternt censurudvalg, der fik til opgave at afdække og
evaluere flere dele af censursystemet. De er kommet med en rapport, som har været i
høring. Nogle af deres anbefalinger er:
 Censorsystemet forankres hos institutionerne
 Universitetet skal udarbejde en prøve- og censurpolitik
 Bortfald af krav om, at 30% af en uddannelse skal have ekstern censur. Dog
stadig ekstern censur på bachelor- og kandidatafhandlinger
 At censorformændene ikke længere vælges af og blandt censorerne i censorkorpset, men udvælges af institutionerne og ansættes på én uddannelsesinstitution.
 Beskikkelse og afbeskikkelse af censorer foretages af censorformanden
 Færre og større censorkorps
 Færre og mere kvalificerede censorer.
 Fortsat de kendte muligheder for at klage over eksamen
Planlægning af SN-møder
Næste semester vil der i forbindelse med planlægningen af møderækken i fagstudienævnet blive udsendt doodles for de enkelte møder i starten af semesteret efter, at
skemaerne er offentliggjort.
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Reeksamen ved fag med prøveformen undervisningsdeltagelse
Bekendtgørelsesmæssigt er der nogle udfordringer ift. fag, hvor der ikke er en reeksamen. Dette er gældende for de fag, hvor prøveformen er undervisningsdeltagelse.
Derfor forventes det, at der vil ske noget på området. Dette vil blive taget op på et senere møde i fagstudienævnet.
Studieportal – praktik
Der er blevet ryddet op på studieportalen i forhold til den information, der vedrører
praktik og teori-praksisseminaret. Der er ligeledes blevet ændret i kursusbeskrivelserne for efteråret 2017. Nogle af de informationer, der tidligere stod i kursusbeskrivelserne, er lagt på Blackboard.
Undervisningsevaluering
CUL er blevet bedt om at lave nogle uddybende analyser ifm. undervisningsevalueringen fra efteråret 2016. Det drejer sig særligt om sammenhængen mellem det overordnede udbytte og antallet af anvendte timer på kurset, samt den studerende engagement.
Introduktion til studienævnsarbejdet
Den 22. februar blev der afholdt et introduktionsarrangement ved Aarhus BSS for nye
studerende i studienævnene. Formålet med arrangementet var at introducere de studerende til studienævnsstrukturen ved Aarhus BSS, opgaver og roller i regi heraf,
samt de administrative funktioner, der omgiver arbejdet i studienævnene. De studerende blev ligeledes introduceret til studienævnets kerneopgaver og de eventuelle øvrige opgaver, der måtte følge som studentermedlem i studienævnene ved Aarhus BSS.
Uddannelsesevaluering
Som en del af Aarhus Universitets kvalitetssikringspolitik skal alle uddannelser gennemgå en uddannelsesevaluering hvert 5. år. Psykologi skal igennem den 5 årige uddannelsesevaluering i 2018.
Eksamensklager
Der er kommet flere eksamensklager i Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder
end tidligere. Det kan skyldes, at faget er blevet karakterbelagt. Tidligere blev faget
bedømt bestået/ ikke bestået.
Institutionsakkreditering AU
AU er indstillet til en betinget positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringsrapport er sendt i høring hos AU. Den endelige afgørelse falder i juni.
Panelet noterer sig blandt andet, at Aarhus Universitet opererer med ambitiøse kvalitetsmål for sine uddannelser og har et klart strategisk fokus på pædagogisk kvalificering af underviserne. Panelet bemærker desuden det store engagement blandt universitetets medarbejdere og studerende.
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Panelet har udpeget to overordnede punkter, hvor de stiller spørgsmålstegn ved universitetets kvalitetssikringssystem. Det gælder dels monitoreringen af uddannelsernes forskningsbasering, samt proceduren for udpegning af eksterne eksperter til de
uddannelsesevalueringer, som gennemføres hvert femte år.
U-days
Der har været afholdt u-days fra den 2. til den 4. marts. Programmet bestod af en
præsentation af studiet ved studievejledningen samt en miniforelæsning ved Peter
Krøjgaard.
Russekretærer, instruktorer og mentorer.
Der er blevet ansat to russekretærer. Der er ligeledes blevet ansat nye mentorer. Mentorer vil fremover blive ansat efter åbent opslag. Der er opslag til instruktorer ude nu,
og de vil blive ansat snarest efter påske.
Dimission
Dimissionsaktiviteter er blevet lagt ind under institutterne. På den baggrund har der
været møde med AU Career og dimissionsudvalget ved psykologi. Det var et konstruktivt møde, hvor der var ros til dimissionsarrangementet på psykologi. Dimissionsudvalget vil fortsætte som hidtil.
Punkt 3. Dispensationspraksis og orientering fra dispensationsudvalget
Helle Spindler orienterede kort om mødet i dispensationsudvalget.
Dispensation til 4. eksamensforsøg.
Som bilag til punktet var der udsendt notat fra Prodekanen for uddannelse vedr. 4.
eksamensforsøg.
Notatet fra prodekanen beskriver bekendtgørelsens rammer vedr. dispensation til 4.
eksamensforsøg, som kan tildeles hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studienævnet diskuterede kort, hvornår proportionalitetsprincippet kan finde anvendelse. Proportionalitetsprincippet kan ikke stå alene.
Forlænget eksamenstid – diabetikere
Som bilag til punktet var der udsendt indstilling fra Aarhus BSS Uddannelsesforum
vedr. diabetikere. Det indstilles, at studerende med velreguleret diabetes ved skriftlige stedprøver kan tildeles 5 minutters forlænget eksamenstid per time efter den første time.
Studienævnet tiltrådte indstillingen, dog med den bemærkning, at dispensationspraksissen også skal gælde ved hjemmeopgaver når eksamenstiden er under 24 timer.
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Punkt 4a. Eksamensform for Pædagogisk psykologi
Som bilag til punktet var der udsendt ansøgning fra undervisere til ændring af eksamensformen. Eksamensformen er stadigvæk en hjemmeopgave, men det foreslås at
eksamensspørgsmålet stilles i slutningen af undervisningsforløbet, hvorefter hjemmeopgaven har en fast afleveringsfrist – 2. januar. Arbejdsbyrden forventes at være
14 dage. Dette vil blive formidlet til de studerende. Reeksamen vil være en ugeeksamen med et nyt stillet spørgsmål. Fagstudienævnet godkendte eksamensformen.
Punkt 4b. Eksamensform for Psykiatri
Eksamensformen i valgfaget Psykiatri er blevet ændret. Fagstudienævnet er ikke tidligere blevet orienteret om det. De studerende får i forbindelse med undervisningen
udleveret en case, som de skal skrive et journalnotat over, der udgør selve eksamen.
Ved reeksamen udleveres en ny case. De studerende har efterfølgende en uge til at
udarbejde journalnotatet.
Punkt 5. Godkendelse af kursusudbud for efteråret 2017
Som bilag til punktet var der udsendt, fagoversigt over udbuddet for efteråret 2017
samt kursusbeskrivelser.
Helle Spindler redegjorde kort for de fremsendte bilag. Fremadrettet vil kursusbeskrivelser for seminarerne blive fremsendt. Beskrivelserne for de obligatoriske fag vil
kun blive fremsendt, såfremt der er ændringer.
Fagstudienævnet godkendte kursusudbuddet på bacheloruddannelsen og bemærkede, at det var et godt udbud med diversitet og vinkling.
Fagstudienævnet godkendte ligeledes kursusudbuddet på kandidatuddannelsen.
Medlemmerne bemærkede dog, at udbuddet var mindre varieret.
Udbuddet har samme antal fag, som der blev oprettet i efterårssemestret 2016, da
man vil undgå aflysninger.
Fremadrettet vil der komme øget kommunikation til faggrupperne ift. hvor mange
fag, der er brug for inden for hvert fagområde.
Fagstudienævnet godkendte desuden eksamensformen for kandidatseminaret ”Stress
og stressbehandling – fænomener, faktorer og metoder”, som er en fri hjemmeopgave
(maks. 12 sider) med mundtligt forsvar (20 minutter). Eksamensformen vil blive
meldt ud som en af de mulige eksamensformer, der kan anvendes på kandidatseminarer.
Fagstudienævnet drøftede ligeledes eksamensformen for kandidatseminaret ”Sundhedspsykologi og emotionsregulering”. Underviser vil blive bedt om at uddybe og
konkretisere eksamen. Underviser har efterfølgende meldt tilbage, at eksamensformen er en hjemmeopgave (15 sider) samt 2 obligatoriske opgaver (maks. 5 sider). Der

gives en samlet bedømmelse. Eksamensformen ligger således inden for de allerede
godkendte eksamensformer for kandidatseminarer.
Punkt 6. Undervisningsevaluering efteråret 2016
Som bilag til punktet var der udsendt en aggregeret evalueringsrapport med evalueringsresultater for efteråret 2016 samt notat om retningslinjerne for evalueringsprocessen.
Helle Spindler redegjorde kort for evalueringsresultaterne. Der er ingen fag, der er i
rød kategori. Seks fag er i gul kategori, dog er alle over 3.2 og tre af fagene ligger på
3.5, og således lige på grænsen mellem grøn og gul.
Der er dog flere fag, hvor svarprocenten er meget lav. Dette er problematisk. Både
Studielederen og institutledelsen er opmærksomme herpå.
Efterfølgende var der diskussion i fagstudienævnet om evalueringsproceduren generelt. Det blev bl.a. påpeget, at flere studerende finder evalueringensspørgsmålene for
uspecifikke, og dermed oplever de det ikke relevant at udfylde evalueringen.
Ift. svarprocenterne tilkendegav studenterrepræsentanterne i studienævnet, at de vil
lave det som et fokuspunkt. Der var desuden forslag om, at når der gives tid i undervisningen til at besvare evalueringsspørgsmålene, at det ikke gøres sidst i undervisningstimen, men eksempelvis midt i, da nogle studerende går i stedet for at svare på
evalueringen.
Punkt 7. Ny studieordning for kandidatuddannelsen
Punktet blev udskudt til næste studienævnsmøde.
Punkt 8. Planlægning af seminardag, herunder nedsættelse af arbejdsgruppe
Studienævnet nedsatte en arbejdsgruppe til planlægning af seminardagen bestående
af Helle Spindler og Maria Storgaard. Seminardagen forventes at ligge i juni. Der vil
blive sendt doodle rundt til studienævnets medlemmer ift. fastsættelse af dato. Seminardagen vil omhandle ny studieordning for kandidatuddannelsen i psykologi.
Punkt 9. Fremtidige dagsordenspunkter
Ny kandidatstudieordning
Punkt 10. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Mødet sluttede kl. 11.15
Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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