Medlemmerne af Fagstudienævnet
for Psykologi

Referat af møde nr. 9 i Fagstudienævnet for Psykologi
Tid: Mandag den 15. januar 2018 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
4. Godkendelse af formalia vedr. praktikseminarer
Bilag 4: Bilag vedr. praktikseminarer
5. Indledende drøftelse vedr. kriterier for praktik
6. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (formand)
Lektor Jacob Klitmøller
Lektor Sarah van Mastrigt
Lektor Osman Skjold Kingo
Studerende Maria Storgaard (næstformand)
Studerende Asger Balsby Graversen
Studerende Josephine Olivia Gammelgaard
Desuden deltog:
Anne Skov Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Videnskabelig Assistent, Ph.d. Niels Holm Jensen
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Adjunkt Jesper Aagaard
Studerende Andreas Lim Christensen
Studerende Michael Schøtt
Studerende Anja Friis Knudsen
Studerende Marie Josefine Rude Olesen
Studerende Kasper Hald Christen
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Fraværende med afbud
Studerende Sofie Mundbjerg
Studerende Ditte Hyldelund Schmidt (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger
Punkt 2. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om følgende punkter
Angstklinikken ændrer navn
Angstklinikken ændrede pr. 13. december 2017 navn til CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge.
Survey vedr. match mellem kompetencer og arbejdsmarked
På Psykologisk Institut arbejdes der i øjeblikket på en survey, der skal afdække, hvordan matchet er imellem de kompetencer, der arbejdes på at udvikle på kandidatuddannelsen, og de arbejdsopgaver, som de studerende skal løse som færdige kandidater. Surveyen bliver forhåbentligt klar til udsendelse i løbet af foråret.
Specialekvaliteten under fremdriftsreformen
Siden indførelsen af fremdriftsreformen er det fra tid til anden blevet påstået, at kvaliteten af specialerne lider under de studerendes ændrede vilkår. For at finde ud af
om dette har noget på sig, har prodekanen for uddannelse i samarbejde med Akademisk Råd iværksat en undersøgelse. Udover en række taldata indbefatter undersøgelsen også en spørgeskemaundersøgelse blandt de, der har været specialevejleder for
nyligt. Formålet er at blive klogere på, om kvaliteten af specialerne er eller opleves
som værende under pres. Undersøgelsen forventes færdig i løbet af foråret 2018,
hvorefter den først præsenteres for Akademisk Råd, senere for uddannelsesansvarlige
og medarbejdere ved fakultetet.
EQUIS-akkreditering til hele Aarhus BSS
Aarhus BSS har fået forlænget EQUIS-akkrediteringen for yderligere tre år, og for
første gang er hele fakultetet nu omfattet af akkrediteringen. EQUIS-akkrediteringen
af hele Aarhus BSS er et kvalitetsstempel, som få business schools i verden opnår. Dekan Thomas Pallesen fremhæver, at akkrediteringen anerkender fakultetets ambition
om at udnytte potentialet i de stærke fagligheder inden for både business og social
sciences - og i krydsfeltet mellem de to.
Dimittendfest
Fredag den 12. januar blev der afholdt dimittendfest på instituttet.

Punkt 3. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensationsog meritudvalget
Der var intet nyt fra dispensations- eller meritudvalget.
Punkt 4. Godkendelse af formalia vedr. praktikseminarer
Som bilag til punktet var der udsendt beskrivelse af praktikseminarer herunder formalia.
Formanden orienterede om baggrunden for ønsket om praktikseminarer, samt at der
er ønske om, at de første kan blive udbudt i efteråret 2018.
Praktikseminarer, er seminarer som studerende kan vælge i samme semester, som de
er i praktik, og hvor de følger Teori-praksisseminaret. Formålet med praktikseminarerne er, at de studerende – med udgangspunkt i deres praktikophold – trænes i at
anvende psykologisk teori, empiri og metode til at analysere og vurdere professionel
praksis. De enkelte praktikseminarer vil være inden for et overordnet område, som de
studerende er i praktik indenfor, eksempelvis:
- Arbejds- og organisationspsykologi
- Voksen klinisk, herunder f.eks. også neuropsykologi
- Børn og Unge klinisk
- Pædagogisk/PPR
- Forskningspraktik
Praktikseminarerne vil være teoretisk funderede og skal bidrage til at skabe en teoretisk og metodisk ramme i relation til den studerendes praktikophold.
Den studerende kan vælge praktikseminarer i stedet for et almindeligt valgfrit seminar. Arbejdsbelastningen og pensumomfanget vil være den sammen som ved de almindelige seminarer. Undervisningen kan dog tilrettelægges som hele undervisningsdage. Derudover vil alle praktikseminarer indledes med 2 fælles forelæsninger vedr.
lovgivning og etik.
Jacob Klitmøller, Sarah Van Mastrict og Osman Skjold Kingo har afholdt møde med
interesserede videnskabelige medarbejdere på instituttet, hvor de havde mulighed for
at komme med input til beskrivelsen.
Studienævnet diskuterede formalia ift. praktikseminarerne. Det blev bemærket, at
praktikseminaret helst skal have sammenhæng med det område, som den studerende
er i praktik indenfor. Derfor skal de administrative procedurer gennemtænkes ift.
valg af seminar og tildeling af praktiksted.
Derudover blev rammerne og mulighed for virtuel undervisning diskuteret. Det blev i
den forbindelse påpeget, at en del studerende, der kommer fra Norge, vælger at tage i
praktik i netop Norge. Et praktikseminar med virtuel undervisning vil give mulighed
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for, at denne gruppe studerende og andre, der er i praktik længere væk fra Aarhus,
kan tilmelde sig et praktikseminar.
Studienævnet var generelt meget positive overfor at udbyde praktikseminarer og godkendte de fremsendte overordnede formalia. Konkrete praktikseminarer godkendes i
forbindelse med godkendelse af kursusudbuddet for efteråret 2018.
Punkt 5. Indledende drøftelse vedr. kriterier for praktik
Jacob Klitmøller orienterede om, at det skal drøftes i studienævnet, hvilke kriterier
der er for praktik.
Preben Berthelsen har tidligere kørt et to-semesters forløb i samarbejde med nogle af
skolerne i kommunen, hvor de studerende bandt sig til to seminarer. Det overvejes
om dette vil kunne fungere som et praktikforløb, der rummer både praktik/teoretisk
seminar samt praktikophold. Preben er blevet bedt om at fremsende en beskrivelse af
forløbet, som skal godkendes i studienævnet. I den forbindelse vil studienævnet genoptage diskussionen og træffe beslutning vedr. mere generelle kriterier for praktik.
Punkt 6. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Mødet sluttede kl. 10.00
Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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