Medlemmerne af Fagstudienævnet
for Psykologi

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Psykologi
Tid: Fredag den 7. april 2017 kl. 9.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
3. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensations- og meritudvalget.
4. Reeksamen i fag med tilstedeværelseskrav - beslutningspunkt
Bilag 4a: Undervisningsdeltage og reeksamen
Bilag 4b: Notat vedr. tilstedeværelse
5. Credit-konvertering i forbindelse med udlandsophold - beslutningspunkt
Bilag: Konvertering til ECTS
6. Behandling af ansøgere med beståede uddannelseselementer fra Norge - beslutningspunkt
Bilag: Indstilling fra Optag – særaftale med Psykologi om Norge
7. Seminardag
8. Ny kandidatstudieordning – diskussions- og evt. beslutningspunkt
Bilag: Input fra VIP’ere
9. Status på handleplaner - orienteringspunkt
Bilag: Handleplan årligt statusmøde 2016
10. Studiemiljøundersøgelsen – orienterings- og diskussionspunkt
Bilag: Studiemiljøundersøgelsen Aarhus BSS
11. Fremtidige dagsordenspunkter
12. Eventuelt

Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Sarah van Mastrigt
Lektor Osman Skjold Kingo
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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 4)
Fraværende med afbud
Lektor Jacob Klitmøller
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om følgende punkter.
Grænseværdier
AU er indstillet til en betinget positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringsrapport er sendt i høring hos AU. I den forbindelse har universitetsledelsen vedtaget at
indføre en ny supplerende indikator, i form af ”VIP-dækningsgrad af minimumstimetal”. Indikatoren skal bidrage til en mere systematisk monitorering af forskningsdækningen af uddannelserne på AU og vil indgå i datarapporterne, som danner grundlag
for årlig status og uddannelsesevaluering i 2017.
For bacheloruddannelserne sættes grænseværdierne til 75 % (svarende til 9 timer pr.
uge i gennemsnit) for en positiv (grøn) indikator og 65% (svarende til 7,8 timer pr.
uge i gennemsnit) eller mindre for en rød indikator. Andele mellem de to værdier udløser en gul indikator.
På kandidatuddannelsen fastsættes grænsen for en grøn indikator til 80 % (svarende
til 6,4 timer om ugen i gennemsnit), mens en rød indikator udløses ved en VIP-dækningsgrad på 70 % (svarende til 5,6 timer pr uge i gennemsnit) eller mindre. Andele
mellem de to værdier udløser en gul indikator.
Instruktortimer regnes ikke som VIP-timer, hvorfor psykologi og andre uddannelser
vil gå i rød.
På bacheloruddannelsen i psykologi er der i forvejen sket en stigning i antallet af undervisningstimer, som følge af Aarhus Universitets udviklingskontrakt. Dog er der
udfordringer med, at de studerende ikke møder op til de ekstra udbudte timer, og at
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der dermed nogle gange kun er få studerende til forelæsningerne. Derudover har studerende udtalt, at de ikke ønsker ekstra undervisningstimer.
Anonymisering af eksamen – dagsorden på UDD
Fra og med sommereksamen 2017 sker der en anonymisering af eksamen. Ved alle
WISEflow-eksamener får den studerende tilført et løbenummer. De studerende skal
ikke længere skrive navn og studienummer på eksamensopgaven.
Ved de eksamener, hvor der er mulighed for mundtligt feedback, er det nødvendigt,
at den studerende genfinder sit løbenummer.
Anonymiseringen er ikke gældende ved mundtlige eksamener, gruppe eksamener og
ved hjemmeopgaver med selvvalgt problemstilling.
Pædagogisk inspirationsdag vedr. den gode forelæsning
Den 4. maj inviterer Prodekanen for Uddannelse og CUL alle undervisere på Aarhus
BSS til inspirationsdag om den gode forelæsning. Formålet er at udveksle erfaringer
og få ny inspiration til, hvordan det nok mest udbredte undervisningsformat kan
blive endnu mere inspirerende, aktiverende, relevant og studentercentreret.
Kvote 2 ansøgere
Der har i alt været 978 kvote 2 ansøgere til bacheloruddannelsen i psykologi, heraf er
364 som 1. prioritet. Der har været et lille fald i antal ansøgere ift. sidste år, nemlig 7,6%. Samlet set siden 2012 har der dog været en stigning i antallet af ansøgere –
nemlig en stigning på 17,8%.
Antal ansøgninger med udenlandsk adgangspundlag til kandidatuddannelsen
Der er kommet 169 antal ansøgninger med udenlandsk adgangsgrundlag til kandidatuddannelsen. Ansøgningsfristen for ansøgere med dansk adgangsgrundlag er 1. april
2017.
Punkt 3. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensationsog meritudvalget
Dispensationsudvalget
Formanden orienterede kort om det seneste møde i dispensationsudvalget. Udvalget
har diskuteret lægeerklæringer i forhold til, hvor lang tid efter eksamen de kan udstedes. Derudover har der ikke været principielle sager.
Meritudvalget
Meritudvalget orienterede om de problematikker de støder på i forbindelse med meritansøgninger for fordybelsesseminarer på bacheloruddannelsen og valgfrie seminarer på kandidatuddannelsen.
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I forhold til fordybelsesseminarer på bacheloruddannelsen er det ofte et spørgsmål
om, hvorvidt det ansøgte fag er for praksisorienteret.
I forhold til valgfrie seminarer på kandidatuddannelsen diskuterede studienævnet,
hvor stor en del af et valgfrit seminar der kan være metode. Studienævnet besluttede
at maks. halvdelen af et valgfrit seminar på 15 ECTS kan være metode.
Dette kan dog være problematik ift. AU GO og såfremt der gives merit for et seminar
på baggrund af flere fag. Der skal udarbejdes en model, eksempelvis i form af et bemærkningsfelt, således at der kun kan vælges et fag med bemærkning for at dække et
valgfrit seminar. Modellen skal kunne håndteres administrativt og være til at gå til for
de studerende. Muligheder herfor vil blive undersøgt.
Punkt 4. Reeksamen i fag med tilstedeværelseskrav
Som bilag til punktet var der udsendt notat vedr. undervisningsdeltagelse og reeksamen samt forslag til reeksamensform.
På bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi er der følgende fag, hvor prøveformen er undervisningsdeltagelse:
- Bachelorseminarer, 5 ECTS (bacheloruddannelsen)
- Fordybelsesseminarer, 10 ECTS (bacheloruddannelsen)
- Interventionsmetode, 5 ECTS (kandidatuddannelsen)
Ved ovenstående fag er der ingen reeksamen. Det vil sige, at studerende, der dumper
eksamen, skal taget faget helt om næste gang det udbydes. Dette er dog ikke i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler, hvorfor der skal være en reeksamen.
Dog er Interventionsmetode et færdighedsfag, hvori der indgår praktiske øvelser,
hvorfor der ikke behøver at være en reeksamen. Faget vil fremadrettet blive udbudt
hvert semester.
Derudover har der hidtil været en praksis, hvor studerende, der på grund af sygdom
ikke kunne opfylde tilstedeværelseskravet, kunne skrive en afløsningsopgave, der
dækker det faglige indhold i de undervisningsgange den studerende har været fraværende. Dog ikke hvis fraværet overstiger 40 %. Denne praksis er der dog ikke hjemmel til i eksamensbekendtgørelsen.
Studienævnet havde modtaget forslag til reeksamensform for fordybelsesseminarer
og bachelorseminarer. Der var på den baggrund en længere diskussion i studienævnet
om formen for reeksamen, og hvordan det fagligt sikres, at reeksamen er på samme
faglige niveau som den ordinære eksamen.
Studienævnet besluttede følgende reeksamensform for bachelorseminarer og fordybelsesseminarer fra og med efterårssemestret 2017:
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-

Bunden hjemmeopgave med 6 spørgsmål, maks. 36 sider. Eksamenstid: 7
dage.

Desuden er dispensation til afløsningsopgaver i fag med tilstedeværelseskrav fra og
med efterårssemestret 2017 ikke en mulighed.
Tilstedeværelse som forudsætningskrav vil blive taget op på et kommende møde i studienævnet.
Det vil desuden blive undersøgt, hvor mange studerende, der de seneste semestre enten er udeblevet eller ikke har bestået bachelorseminarer og fordybelsesseminarer.
Data vil blive forelagt på et kommende studienævnsmøde.
Punkt 5. Credit-konvertering i forbindelse med udlandsophold
Som bilag til punktet var der udsendt indstilling fra Aarhus BSS International vedr.
konvertering af credits til ECTS.ional.
Studerende på tværs af institutter på Aarhus BSS oplever forskellige konverteringer
af udenlandske credits til ECTS og dermed tildeling af ECTS. Aarhus BSS International har derfor udarbejdet en model for konvertering i forbindelse med udenlandsk
merit. Der lægges op til en fælles konvertering på tværs af Aarhus BSS.
Studienævnet godkendte indstillingen og dermed den fælles konverteringspraksis.
Punkt 6. Behandling af ansøgere med beståede uddannelseselementer
fra Norge
Som bilag til punktet var der udsendt indstilling fra AU optagelse vedr. behandling af
ansøgere til bacheloruddannelsen i psykologi med beståede uddannelseselementer
fra Norge.
Der indstilles til, at ansøgere der har læst psykologi ved norske uddannelsesinstitutioner, kun sendes til faglig vurdering ift. om ansøger har bestået hvad der svarer til første studieår, såfremt ansøger har dokumenteret bestået 90 ECTS eller mere (og ikke
60 ECTS som tidligere). Baggrunden er, at der ikke tidligere har været ansøgere med
60 ECTS beståede uddannelseselementer fra norske uddannelsesinstitutioner, der
har bestået, hvad der svarer til første studieår på bacheloruddannelsen.
Fagstudienævnet tiltrådte indstillingen.
Punkt 7. Seminardag
Studienævnet fastsatte følgende dato for seminardag i studienævnet: Den 21. juni kl.
9-15.
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Punkt 8. Ny kandidatstudieordning
Som bilag til punktet var der udsendt input til ny studieordning for kandidatuddannelsen fra VIP’ere.
Der var en kort diskussion i studienævnet af de udsendte bilag.
Det blev bl.a. bemærket, at det i dag er problematisk, at mange studerende tager et af
grundfagene samtidig med praktikken, men ikke deltager i undervisningen i grundfaget. Det blev derfor diskuteret, hvilke fag der bedst kan tages samtidig med praktikken, samt om eller hvilken form grundfagene skal bibeholdes i en ny studieordning.
Formanden påpegede desuden, at der i den nye studieordning stadig skal være et mobilitetsvindue, hvor det er muligt for studerende at tage et semester i udlandet. Derudover er der nogle rammer i forhold til EuroPsy, der skal overholdes.
Punktet vil blive drøftet løbende i foråret og efteråret 2017. Ligesom det vil være temaet for seminardagen i studienævnet i juni 2017. Det blev foreslået at nogle af fagkoordinatorerne inviteres med på seminardagen.
Punkt 9. Status på handleplaner
Punktet blev udskudt til næste studienævnsmøde.
Punkt 10. Studiemiljøundersøgelsen
Punktet blev udskudt til næste studienævnsmøde.
Punkt 11. Fremtidige dagsordenspunkter
Ny kandidatstudieordning
Hvad betyder anvendt ift. fordybelsesseminarer
Punkt 12. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Mødet sluttede kl. 11.05
Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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