Medlemmerne af Fagstudienævnet
for Psykologi

Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet for Psykologi
Tid: Fredag den 5. oktober 2017 kl. 09.15
Sted: Bygn. 1350, lokale 314
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
Bilag 2: Meddelelsesliste
3. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensations- og meritudvalget.
a. Dispensationspraksis vedr. udsættelse af specialeafleveringsfrist
Bilag 3a: Afgørelse vedr. udsættelse af specialeafleveringsfrist
b. Online kurser
4. Kursusudbud foråret 2018
a. Godkendelse af kursusudbud
b. Godkendelse af nye eksamensformer
Bilag er udsendt i mail af 22. september 2017
5. Godkendelse af struktur for ny studieordning på kandidatuddannelsen
Bilag 5: Struktur for ny studieordning på kandidatuddannelsen
6. Drøftelse af reeksamen i fag, hvor den ordinære eksamen er tilstedeværelse
Bilag eftersendes
7. Drøftelse af status på studienævnets fokuspunkter
Bilag 7a: Handleplan fra årlig statusmøde
Bilag 7b: Psykologi planlagte timer forår 2017
Bilag 7c: Studiemiljøundersøgelse 2017
8. Drøftelse af forslag fra Psykrådet vedr. kvalitativ undervisningsevaluering
Bilag 8: Forslag til kvalitativ undervisningsevaluering
9. Fremtidige dagsordenspunkter
Formalia vedr. pensum?
10. Eventuelt

Fagstudienævnet for
Psykologi
Dato: 16. november 2017
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Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Jacob Klitmøller
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Sarah van Mastrigt
Studerende Maria Storgaard (næstformand)
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Asger Balsby Graversen
Studerende Josephine Olivia Gammelgaard
Studerende Ditte Hyldelund Schmidt (suppleant)
Desuden deltog:
Anne Skov Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Lisbeth Sonne Christensen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening under
punkt 3
Videnskabelig Assistent, Ph.d. Niels Holm Jensen under punkt 5
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med to ændringer således at punkt 3 blev rykket op som
punkt 2 og punkt 5 blev rykket op som punkt 3.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om følgende punkter:
Valg til studienævnet
Der afholdes valg til studienævnet den 13.-16. november 2017. Opstillingsperioden løber fra den 23. oktober kl. 9.00 til den 27. oktober kl. 12.00. Valgsekretariatet opfordrer til, at aflevering af opstillingslister sker så tidligt i opstillingsperioden som muligt. Yderligere oplysninger kan ses på www.au.dk/valg.
Indstilling vedr. fælles dispensationspraksis ift. amning på Aarhus BSS
På sidste studienævnsmøde blev indstilling vedr. fælles praksis ift. amning på tværs
af studienævnene på Aarhus BSS drøftet. Indstillingen er efterfølgende blevet drøftet
i Aarhus BSS Uddannelsesforum. Her blev det besluttet at ændre indstillingen, således at det skal være muligt at give dispensation til 30 minutters ekstra eksamenstid
ved skriftlige stedprøver. Dette under forudsætning af, at barnet maksimalt er 6 måneder på eksamenstidspunktet, og at den allokerede ekstra tid anvendes til amning,
hvilket kontrolleres af eksamenstilsynet. Den fælles praksis drøftes igen på møde i
Aarhus BSS Uddannelsesforum den 3. oktober 2017.
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Møde i uddannelsesforum tirsdag d. 3. oktober
På møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum den 3. oktober 2017 skal bl.a. studiemiljøundersøgelsen 16-17 drøftes, og hvad der kan uddrages fra disse resultater. Studienævnet havde som orientering modtaget uddrag af bilag vedr. studiemiljøundersøgelsen og tværgående fokuspunkter.
Ud over studiemiljøundersøgelsen blev forudsætningsaktiviteter og feedback drøftet.
Begge emner kommer på et senere tidspunkt til drøftelse i studienævnet.
Plan for institutionsakkreditering
AU har modtaget den foreløbige plan for opfølgningen på den betingede positive akkreditering, som universitetet blev tildelt i juni 2017.
Planen inkluderer et forventet akkrediteringsbesøg næste år i uge 22 med fremsendelse af dokumentation 1. marts 2018. Derudover forventes udvælgelse af samt fremsendelse af dokumentation for ’audit trails’ i løbet af april 2018.
Den endelige afgørelse forventes at blive truffet på akkrediteringsrådsmødet ultimo
november 2018.
Opdatering Blackboard
Mange oplever pt. at modtage mange og ikke mindst irrelevante beskeder via Blackboard. Dette skyldes, at den aktuelle sammenlægning har medført, at de ”gamle ” kurser, der overføres til den nye Blackboard, sender beskeder i forbindelse med overførslen. Dette kan ikke stoppes, men skulle gerne ophøre pr. 1/11.
Punkt 3 Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensationsog meritudvalget.
a. Dispensationspraksis vedr. udsættelse af specialeafleveringsfrist
Som bilag til punktet var der udsendt en afgørelse vedr. udsættelse af speciale afleveringsfrist. Lisbeth Sonne Christensen orienterede kort om, hvilke typer af dispensationsansøgninger der er vedr. speciale. Den konkrete afgørelse er delvist imødekommet, da den studerende får udsat afleveringsfristen, men ikke i lige så lang tid som
ansøgt. Som begrundelse for afgørelsen er der faglige argumenter, samt argumentet
om, at der er i specialet er indlagt tid til andre aktiviteter.
Der var opbakning i studienævnet til at bruge den fremsendte afgørelse som retningslinje for hvor lang udsættelse, der kan gives på et speciale. Det er dog vigtigt at påpege, at det kun er en retningslinje, da der ikke må sættes skøn under regel. Lisbeth
Sonne Christensen orienterede i forlængelse heraf om, at der ved meget svære sager
kan findes andre løsninger for den studerende, som eksempelvis en berosættelse af
specialet.
b. Online kurser
Sarah van Mastrigt orienterede om en sag i meritudvalget, hvor en studerende har
søgt om at få forhåndsgodkendt nogle fag i forbindelse med et udvekslingsophold, der
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er online kurser. Studienævnet besluttede at maks. 10 ECTS ud af 30 ECTS på et udvekslingsophold kan være online kurser.
Punkt 4 Kursusudbud foråret 2018
a. Godkendelse af kursusudbud
Som bilag til punktet var der udsendt oversigt over kursusudbuddet for foråret 2018
samt kursusbeskrivelser for seminarerne på både bachelor- og kandidatuddannelsen.
Studienævnet godkendte kursusudbuddet for både bachelor- og kandidatuddannelsen, men bemærkede, at der kun var ét august-fag, som ellers er meget populært
blandt de studerende. Helle Spindler vil gå videre med dette og forhøre sig en sidste
gang, om en underviser kan udbyde et august-fag. Efterfølgende har underviser
Majse Lind indvilliget i at udbyde et august-fag, der vil blive udbudt både som et fordybelsesseminar på bacheloruddannelsen og et valgfrit seminar på kandidatuddannelsen.
Derudover diskuterede studienævnet pensum i forbindelse med bachelorseminarer.
Der har tidligere været nogle af bachelorseminarerne, der ikke har haft et fælles pensum. Dette kan være problematisk ift. reeksamen. Derfor skal der fremadrettet være
500 siders fælles pensum for alle bachelorseminarer.
b. Godkendelse af nye eksamensformer
To af kandidatseminarerne har valgt eksamensformer, som ikke tidligere er godkendt
af studienævnet.
Eksamensformen, som består af 3 bundne opgaver på hver maks. 3 sider og 1 fri opgave på maks. 10 sider, på kandidatseminaret S:PY – Et seminar om sundhedspsykologi blev godkendt.
Eksamensformen, posterpræsentationen samt en fri hjemmeopgave inden for fagets
emnekreds på maks. 12 sider, på kandidatseminaret Håndtering af kontroltab og
eksklusion i tilværelsen blev godkendt.
Det blev i forlængelse heraf besluttet, at hjemmeopgaven i forbindelse med eksamensformen posterpræsentation samt hjemmeopgave, skal have et omfang på maks.
12 normalsider fra og med forårssemestret 2018 i stedet for 10 normalsider, som er
omfanget i dag. Meddelelse herom er sendt til undervisere, der har valgt denne eksamensform.
Derudover var der i studienævnet diskussion af eksamensformer på kandidatseminarer generelt. Studienævnet ønsker, at eksamensbyrden på kandidatseminarer skal
være den samme uanset valg af eksamensform. Derfor vil eksamensformer på kandidatseminarer blive taget op på et senere møde i studienævnet.
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Punkt 5 Godkendelse af struktur for ny studieordning på kandidatuddannelsen
Som bilag til punktet var der udsendt tre forslag til struktur for ny studieordning på
kandidatuddannelsen.
Studienævnet arbejder på en ny studieordning for kandidatuddannelsen, som skal
være gældende fra september 2018. Derudover igangsættes en større proces der ser
på revision af studieordning for både bachelor- og kandidatuddannelsen.
Studienævnet drøftede, hvilken af de tre strukturer for ny kandidatstudieordning fra
september 2018, som de vil arbejde videre med.
Studienævnet besluttede at sende nedenstående struktur til høring blandt instituttets
medarbejdere:
1. semester

Grundfag A 10
Grundfag B 10
TU 5 ECTS + IM 5
ECTS
ECTS
ECTS
2./3. semester
Projektorienteret forløb:
Praktikseminar* 15 ECTS
Praktik og TP 15 ECTS
2. /3. semester
Seminar** 15 ECTS
Seminar** 15 ECTS
4. semester
Speciale 30 ECTS
* Praktikseminar: Seminarer inden for hver af de overordnede områder, som de studerende kan komme i praktik indenfor: AO, Voksen klinisk, Børn og unge klinisk,
Neuropsykologi og evt. Forskningspraktik. Derudover vil elementer fra FM4 blive inkluderet i praktikseminaret.
**Seminarer kan være A2 og B2 seminarer – en fortsættelse af grundfagene med
større hold end seminarerne har i dag; 40 studerende pr. hold. Derudover kan det
være seminarer af karakter som i dag med 25 studerende pr. hold.
Studienævnet vil derefter arbejde videre med studieordningen og træffe beslutning
om struktur, fagligt indhold mv.
Punkt 6 Drøftelse af reeksamen i fag, hvor den ordinære eksamen er tilstedeværelse
Som bilag til punktet var der udsendt notat vedr. reeksamen i fag, hvor den ordinære
eksamen er undervisningsdeltagelse/tilstedeværelse.
Flere undervisere, særligt Ph.d. studerende oplever det som en udfordring at skulle
stille gode spørgsmål i forbindelse med reeksamen. Derfor stilles der forslag om, at
eksamensformen ændres, således at den studerende selv finder tre spørgsmål, der
bredt dækker det faglige indhold i seminaret. Spørgsmålene skal godkendes af underviser. Sideomfanget på eksamensopgaven vil umiddelbart være det samme som den
eksisterende reeksamensform, det vil sige maks. 36 sider.
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Der var opbakning hertil i studienævnet. Der vil derfor blive arbejdet videre med formatet.
Punkt 7 Drøftelse af status på studienævnets fokuspunkter
Formanden orienterede om handleplanen fra det årlige statusmøde med Prodekanen
for uddannelse.
Handlingsplanen indeholder tre punkter. Det første vedrører at dokumentere, at konfrontationstimerne på bacheloruddannelsen er steget. Undervisningstimetallet er steget på uddannelsen. Formanden bemærkede hertil, at dette er medvirkende til, at instituttet er presset.
Derudover vil Institutlederen og Prodekanen følge op på udviklingen i bemandingen
på instituttet som følge af forskellige satsninger på institut- og fakultetsniveau.
Slutteligt vil der blive lavet en undersøgelse blandt dimittender på kandidatuddannelsen 1 år og 5 år efter, at de er færdiguddannet. Der vil blive spurgt til, hvilke elementer fra uddannelsen de bruger i deres arbejde. Studienævnet bemærkede hertil, at
dette vil kunne bruges i forhold til kompetenceafklaring blandt de studerende.
Punkt 8 Drøftelse af forslag fra Psykrådet vedr. kvalitativ undervisningsevaluering
Punktet blev udskudt til næste møde.
Punkt 9 Fremtidige dagsordenspunkter
Studienævnet drøftede, hvorvidt det skulle tage formalia vedr. pensum på dagsordenen. Der var enighed om, at det vil være et meget stort stykke arbejde, der ikke har
første prioritet.
Punkt 10. Eventuelt
De studerende i studienævnet spurgte, hvorfor eksamen i Forskningsmetode 3: Kvantitativ metoder ikke er anonymiseret. Formanden orienterede om, at eksamen ikke er
anonym, da det er en gruppeeksamen med individuel bedømmelse.
Mødet sluttede kl. 11.05
Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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