Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Referat af 3. møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: Torsdag den 26. april 2018 kl. 13.00
Sted: Bygn. 1351, lokale 414
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden
Bilag 2: Meddelelsesliste
Bilag 2a: Review_UUU 37 anbefalinger
3. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensations- og meritudvalget
4. Godkendelse af pensum
Bilag 4a-k: Pensumlister for efteråret 2018 (11 filer)
5. Drøftelse af nye studieordninger
Bilag 5a: Vedr. drøftelser af nye studieordninger
Bilag 5b: Procesplan
6. Seminardag for studienævnet i juni
7. Drøftelse af kompetenceprofilerne for bachelor- og kandidatuddannelsen i
psykologi
Bilag: Kompetenceprofiler
8. Fremtidige dagsordenspunkter
9. Eventuelt
Til stede:
Lektor Helle Spindler (Formand)
Lektor Jacob Klitmøller
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Studerende Andreas Lim Christensen
Studerende Michael Schøtt (Næstformand)
Studerende Anja Friis Knudsen
Studerende Marie Josefine Rude Olesen
Studerende Kasper Hald Christensen (Suppleant)

Sudienævnet for Psykologi
Dato: 4. maj 2018
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Desuden deltog:
Anne Skov Anhøj, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening
Carsten Dalsager, Institutsekretariatsleder
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om følgende punkter:
Vejledning til studerende om persondataforordningen
I forbindelse med ikrafttræden af den nye persondataforordning til maj 2018 har Aarhus Universitet oprettet en webside med information herom til relevante interessenter ved universitetet – herunder også til de studerende. Siden er fortsat under udvikling og en engelsksproget version er ligeledes på vej.
Kommissorium for Aarhus BSS uddannelsesforum godkendt
Fakultetsledelsen har på møde den 20. februar 2018 godkendt nyt kommissorium for
Aarhus BSS Uddannelsesforum. Kommissoriet erstatter den tidligere forretningsorden og kan findes på hjemmesiden for Aarhus BSS Uddannelsesforum.
Udvalget for bedre universitetsuddannelser i Pixi version
Universitetsledelsens stab har udarbejdet en pixi-version af anbefalingerne fra det af
ministeriet nedsatte Udvalg om bedre universitetsuddannelser, som blev nævnt på
forrige studienævnsmøde. Studienævnets medlemmer fik Pixi-versionen udsendt til
orientering.
Kvalitet i specialer
Undersøgelsen af kvalitet af specialer før og efter fremdriftsreformen er nu klar. Prodekanen for uddannelses kommentarer til undersøgelsen og samt link til undersøgelsen kan ses på: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/nyheder-og-arrangementer/nyhed/artikel/specialekvaliteten-paa-aarhus-bss-i-fokus/
Individuel tilpasning af kursusevaluering
Det er nu endelig blevet muligt for den enkelte underviser hurtigt at tilføje relevante
spørgsmål om konkrete elementer i undervisningen til den centrale kursusevaluering.
Dette sker via en funktionalitet i Blackboard. Studienævnet kunne overveje som fremtidigt punkt til dagsordenen at diskutere, om der er 1-2 spørgsmål, som skal tilføjes
evalueringen. Det er dog tvivlsomt, om disse kan komme med denne gang, men studienævnet kunne opfordre til, at underviserne tilføjede disse spørgsmål i år, og i forbindelse med næste års kørsel kunne studienævnet bede om at få dem med i en tidsbestemt periode. Spørgsmål fra studienævnet skal tilføjes centralt, hvis de skal med i
alle evalueringer.
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Praktik i egen virksomhed
Der er nu åbnet op for muligheden for praktikophold i egen virksomhed. Dog skal de
generelle bestemmelser om det faglige indhold og vejledning stadig være opfyldt,
hvorfor det kan være tvivlsomt, hvor realistisk dette vil være for psykologistuderende.
Vi må derfor afvente konkrete ansøgninger og vurdere disse førend, at vi kan give
konkrete anbefalinger i forhold til denne mulighed.
Seminardag i Aarhus BSS Uddannelsesforum 25. april
Den 25. april var der et heldagsmøde i Aarhus BSS Uddannelsesforum, hvor bl.a. evaluering af anonymisering af eksamen og fremdriftsreform II var på dagsordenen. Uddannelsesforum drøftede også feedback, og studieleder for cand.merc.aud.-uddannelsen Frank Tingård afholdte et oplæg om, hvordan de skriver feedback ind i kursusbeskrivelserne. Dette vil blive taget op på et senere møde i studienævnet.
Derudover præsenterede prodekanen for uddannelse en model for anvendelse af forudsætningsaktiviteter på fakultetet. Der kommer en proces for implementeringen af
dette.
Evaluering af kursusevalueringsordningen blev ligeledes diskuteret, og der blev i den
forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jacob Nielsen, Hanne Birkmose,
Anne Binderkrantz og Michael Schøtt (næstformand i studienævnet for psykologi).
Opfølgning ift. et bachelorseminar
På sidste møde i studienævnet blev en problematik i forhold til vejledning af bachelorprojektet på et bachelorseminar fremført. Studielederen orienterede om, at hun
har haft en god dialog med den eksterne underviser. Der har været forskellige opfattelser af, hvad der er foregået på seminaret, og sagen er nu lukket.
Bedømmelsesudvalg vedr. prisen Årets underviser ved Aarhus BSS
I forbindelse med prisen til årets underviser ved Aarhus BSS nedsættes der hvert år et
bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer fra studienævnene på fakultetet. Studienævnet for psykologi er blevet bedt om at indstille en studerende. Andreas Lim
indgår i udvalget.
Kandidat-russekretær og instruktorer.
Der er blevet ansat en kandidat-russekretær, som skal stå for rusarrangementet på
kandidatuddannelsen. Derudover er der kommet mange ansøgere til stillingerne som
instruktorer. Der afholdes samtaler snarest.
Punkt 3. Afgørelser til orientering og eller beslutning fra dispensationsog meritudvalget
Der var ingen afgørelser til orientering eller beslutning fra udvalgene.
Punkt 4. Godkendelse af pensum
Som bilag til punktet var der udsendt pensumlister for:
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Bacheloruddannelsen:
• Psykologiens fundering, 1. semester
• Klinisk psykologi, børn, 3. semester
• Klinisk psykologi, voksne og ældre, 3. semester
• Udviklingspsykologi, 3. semester
• Pædagogisk psykologi, 5. semester
• Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder, 5. semester
Pensumlisten for Social- og personlighedspsykologi vil blive eftersendt til studienævnenes medlemmer til skriftlig kommentering.
Kandidatuddannelsen:
• Grundfag A: Klinisk psykologi
• Grundfag B: Arbejds- og organisationspsykologi
• Forskningsmetode 4: Design og projektplanlægning
• Test- og undersøgelsesmetode
• Interventionsmetode
Studienævnet godkendte pensumlisterne for efteråret 2018. Studienævnet vil fremadrettet opfordre underviserne til at markere eventuelle ændringer i pensumlisterne, og
hvor relevant supplere med kommentarer, således at studienævnet har et grundlag
for umiddelbart at forstå baggrunden for de foreslåede ændringer.
Punkt 5. Drøftelse af nye studieordninger
Som bilag til punktet var der udsendt et notat med opsamling på de problematikker
og udfordringer, der er ved de eksisterende studieordninger på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi, som studienævnet drøftede på det seneste møde i studienævnet samt en procesplan.
Studienævnet fortsatte deres drøftelse af studieordningerne på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi og kom ind på nedenstående:
Hvordan bliver de studerende klædt på til bachelorprojektet?
Studienævnet diskuterede, om de studerende har de rette kompetencer i forhold til at
skrive bachelorprojekt. Det blev foreslået, at fordybelsesseminarerne kan indeholde
et obligatorisk element, der kan hjælpe de studerende til at være bedre klædt på til at
skrive bachelorprojektet. Det kan eksempelvis være i forhold til at udarbejde problemformuleringer, herunder hvilke interessante problemstillinger der er inden for
emnet af det pågældende fordybelsesseminar.
2. semester
Formanden orienterede om, at der tidligere har været nogle problematikker på 2. semester, hvor mange studerende fokuserede for meget på faget Neurovidenskabelig

psykologi, som vægter 10 ECTS, på bekostning af faget Kognitionspsykologi, som væger 20 ECTS.
Medlemmerne af studienævnet påpegede, at den samme problematik ikke længere er
til stede i samme grad. Dog opfattes Neurovidenskabelig psykologi stadig som et
svært fag blandt de studerende, hvor der er meget udenadslære. Der er lavet flere tiltag som eksempelvis neurocafe’er, hvilket studienævnet opfatter som meget positivt.
Der kan med fordel laves flere tiltag, ligesom det blev påpeget, at overgangen fra 1. semester til 2. semester er brat. Fagene på 1. semester er mere intuitive, og det kan
overvejes, om der skal arbejdes på at få elementer ind på 1. semester, der er mindre
intuitive og på den måde gøre overgangen til 2. semester mere glidende.
Praksisnære elementer i bacheloruddannelsen
Studienævnet påpegede, at der med fordel kan tilføjes flere praksisnære elementer på
bacheloruddannelsen for på den måde at gøre det tydeligt, hvorfor de studerende skal
igennem det stof, der kan opfattes som tungt og meget teoretisk.
Det blev i denne forbindelse foreslået, at benytte studerende, der er længere på studiet, til at komme og fortælle om sammenhængen med senere semestre. Dette kan
eventuelt kobles på praktikseminarerne, hvor studerende derfra fortæller, hvad de
har brugt i forbindelse med deres praktikophold.
Bachelorseminarer
Studienævnet drøftede bachelorseminarerne, og hvorvidt det der foregår på seminarerne kan kobles på de 20 ECTS, der er på bachelorprojektet. Dette set i lyset af den
reeksamen som er blevet indført, samt at der ikke altid er en fælles faglig kerne i alle
bachelorseminarer, men blot en fælles skriveproces. Det kan derfor overvejes, hvorvidt det er bedre at frigøre de 5 ECTS til andre aktiviteter.
Punkt 6. Seminardag for studienævnet i juni
Dato for seminardagen blev fastlagt til den 18. juni. Emnet for dagen er studieordningerne på bachelor- og kandidatuddannelsen, herunder hvad studienævnet ønsker skal
være anderledes, og hvad der kræver en studieordningsændring. Dagen planlægges
nærmere af Helle Spindler og en af de studerende i studienævnet.
Punkt 7. Drøftelse af kompetenceprofilerne for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi
Som bilag til punktet var der udsendt et arbejdspapir, hvor kompetenceprofilerne for
bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi fremgår sammenholdt med kvalifikationsrammen. Derudover fremgår nogle observationspunkter fremført af Jacob Klitmøller og Helle Spindler.
Formanden indledte punktet med en orientering om, at Dekanatet har bedt studielederne på fakultet om at justere kompetenceprofilerne i studieordningerne, således at
formalia er i overensstemmelse med kvalifikationsrammen og dens opdeling i Viden,
Færdigheder og Kompetencer. Formandens vurdering er dog, at dette arbejde kræver
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flere diskussioner, hvor det bl.a. skal drøftes hvad kandidater i psykologi fra Aarhus
Universitet skal kunne, herunder hvorvidt de elementer der fremgår i dag er dækkende? Dagens drøftelser er indledende og er begyndelsen på en længere proces.
Studienævnet diskuterede efterfølgende kompetenceprofilen på bacheloruddannelsen. Det blev bemærket, at der mangler nogle af de elementer, der fremgår af læringsmålene for bachelorprojektet. Derudover blev det påpeget, at forskningsmetode bør
bringes ind under færdigheder, eksempelvis studiefærdigheder. Derudover diskuterede studienævnet hvorvidt og hvordan praksisdimensionen i uddannelsen skal
fremgå af kompetenceprofilen.
Studienævnet nåede ikke at drøfte kompetenceprofilen på kandidatuddannelsen.
Denne vil derfor komme med på et senere møde i studienævnet.
Punkt 8. Fremtidige dagsordenspunkter
Feedback
Forudsætningsaktiviteter
Fælles spørgsmål til kursusevaluering
Kompetenceprofiler
Punkt 9. Eventuelt
Studenterrådet har udformet en erklæring vedr. studienævnets demokratiske rolle i
forbindelse med anbefalingerne fra det af ministeriet nedsatte Udvalg om bedre universitetsuddannelser. Studienævnet ønsker at støtte erklæringen, men laver lidt formuleringsmæssige ændringer inden den sendes til underskrift.

Mødet sluttede kl. 15.05

Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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