Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Referat af 5. møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: Manddag den 18. juni kl. 9.00
Sted: Bygning 1350, lokale 314
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra formanden
Valg af nyt VIP-medlem til dispensationsudvalget
Godkendelse af ændring af dispensationspraksis for forlængelse af speciale
Bilag: Indstilling, Speciale, PSY
5. Eventuelt

Til stede:
Lektor Helle Spindler (Formand)
Lektor Jacob Klitmøller
Lektor Osman Skjold Kingo
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Adjunkt Jesper Aagaard (Suppleant)
Studerende Andreas Lim Christensen
Studerende Michael Schøtt (Næstformand)
Studerende Anja Friis Knudsen
Studerende Marie Josefine Rude Olesen
Studerende Kasper Hald Christensen (Suppleant)

Studienævnet for Psykologi
Dato: 28. juni 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:
Revision af evalueringsskemaet
Torsdag den 14. juni var der møde i Aarhus BSS uddannelsesforum. På dagsordenen
var bl.a. kursusevalueringsordningen, herunder forslag til et ændret evalueringsskema. Skemaet skal godkendes af studienævnene inden sommerferien. Det bliver
derfor sendt til skriftlig høring i studienævnet.
Specialeaflevering
Den 1. juni var afleveringsfrist for specialer, for de studerende der har skrevet speciale i forårssemestret. Kun 36 % af de, der var tilmeldt valgte dog at aflevere. De resterende overføres automatisk til deres 2. forsøg.
Dialogmøde
Torsdag den 14. juni blev der afholdt dialogmøde mellem institutlederen, studielederen og repræsentanter fra diverse udvalg og studenterforeninger. Formålet var at
høre om, hvilke overordnede fokuspunkter der er tilstede. Særligt bachelorprojektet
og det stress, som den medfører fylder meget blandt de studerende. Mange oplever at
have brug for en pause inden opstart på kandidaten, hvorfor de udskyder aflevering
af bachelorprojektet.
Punkt 3. Valg af nyt VIP-medlem til dispensationsudvalget
Lektor Osman Skjold Kingo træder ud af studienævnet. Osman er medlem af dispensationsudvalget, hvorfor der skal vælges et nyt medlem blandt de videnskabelige
medlemmer.
Jesper Aagaard, som er suppleant, træder ind i studienævnet i stedet for Osman
Skjold Kingo. Studienævnet valgte Jesper Aagaard som VIP medlem af dispensationsudvalget pr. 1. august 2018.
Punkt 4. Godkendelse af ændring af dispensationspraksis for forlængelse
af speciale
Som bilag til punktet var der udsendt indstilling til ændring af dispensationspraksis
for forlængelse af specialet. Punktet var med på det seneste møde i studienævnet,
hvor der var en længere diskussion i studienævnet. Studienævnets medlemmer udtrykte forskellige holdninger til indstillingen, og det var ikke muligt at opnå enighed,
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hvorfor det blev besluttet at tage punktet op igen på dette møde. Bilaget er suppleret
med en række kommentarer for at præcisere indstillingen yderligere.
Baggrunden for at indstille til en ændring af praksis for forlængelse af specialer skyldes, at dispensationsudvalget oplever, at de med den eksisterende praksis nogle
gange overkompenserer nogle af de studerende, der tildeles dispensation, samt at
mange lange udsættelser kan være med til at udvande den faglige progression, der er
en del af specialet.
Studienævnet diskuterede indstillingen og var positive over for denne. Der blev lagt
vægt på, at de nye retningslinjer er et rimeligt udgangspunkt i vurderingen af, hvor
lang udsættelse der bør gives, samt at der i den konkrete individuelle vurdering er
mulighed for at give længere udsættelser, hvis det anses for nødvendigt.
Studienævnet godkendte indstillingen, således at den nye og strammere praksis er
gældende fra og med efterårssemestret 2018. Det blev samtidig besluttet, at dispensationsudvalget efter ca. 3 måneder melder tilbage til studienævnet, hvilke specialeforlængelser der er givet.
Studievejledningen vil blive inddraget i forhold til at oplyse de studerende om praksisændringen.

Punkt 4. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 09.35

Helle Spindler
Formand

Anne Skov Anhøj
Referent
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