Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Referat konstituerende møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: Tirsdag den 15. januar kl. 14.45 – 16.00
Sted: Bygning 1350, lokale 314
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden

Studienævnet for Psykologi
Dato: 4. februar 2019

Bilag 2a: Forretningsorden
Bilag 2b: Orientering om studienævnets arbejde
3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle studienævn
4. Valg af formand for studienævnet
5. Valg af stedfortræder for formand
6. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende)
7. Nedsættelse af dispensationsudvalg
8. Nedsættelse af meritudvalg
9. Fremtidige dagsordenspunkter
10. Eventuelt
Til stede:
Lektor Jacob Klitmøller
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Adjunkt Jesper Aagaard
Adjunkt Ali Amidi
Maja Westh Risager, studerende
Georgij Engkjær-Trautwein, studerende
Louise Kudahl Isaksen, studerende
Terese Egelund Hartmann-Petersen, studerende (suppleant)
Desuden deltog:
Sekretariatsleder Carsten Dalsager (observatør)
Tine Fuglsang, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (referent)
Lektor Helle Spindler (til og med punkt 3)
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Studerende Marie Josefine Rude Olesen (til og med punkt 3)
Studerende Andreas Lim Christensen (til og med punkt 3)
Fraværende med afbud:
Studerende Kasper Hald Christensen
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
Den afgående formand Helle Spindler orienterede om studienævnets arbejde generelt. Der afholdes møder med jævne mellerum og typisk i juni en seminardag, hvor
der er mulighed for opsamling på studienævnets arbejde og fordybelse i en særlig tematik. Nævnets arbejdet er baseret på dialog og drøftelser, og alle høres ved væsentlige beslutninger. Ansøgninger vedrørende dispensationer og merit er uddelegeret til
henholdsvis dispensationsudvalget og meritudvalget, hvor der i hvert udvalg sidder
henholdsvis en VIP repræsentant og en studenterrepræsentant. Ved principielle sager
og ved tvivlsspørgsmål tages sagerne op på det kommende studienævnsmøde til drøftelse.
Punkt 3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle
studienævn
Den afgående formand Helle Spindler orienterede om nogle af de opgaver, som studienævnet står over for i den kommende periode og pegede i den forbindelse på det
forlængede retskrav på tre år til kandidatuddannelsen, modeller for kvote 2 ansøgninger, forbedring af studiemiljøet og mulige studieordningsændringer. Dertil kommer tilbagevendende opgaver i henhold til årshjulet for studienævn. Den afgående
formand fremhævede desuden læringsmiljøet og opfordrede til et større fokus på de
studerende, f.eks. gennem Psykrådet. Den afgående formand takkede det afgående
studienævn for et godt samarbejde og takkede for sin tid som formand i studienævnet.
Punkt 4. Valg af formand for studienævnet
Som ny studieleder på Psykologi pr. 1. januar 2019 Jacob Klitmøller takkede den afgående formand Helle Spindler for sin store arbejdsindsats i studienævnet, der de seneste år har indgået i en lang række drøftelser vedrørende blandt andet fremdrift,
evalueringer og omlægning af fag. Jacob Klitmøller blev valgt som ny formand for
studienævnet.
Punkt 5. Valg af stedfortræder for formand
Lektor Anne Scharling Rasmussen blev valgt som stedfortræder for formanden.

Side 2/4

Punkt 6. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende)
Studerende Kasper Hald Christensen blev valgt som næstformand. Han vil ligeledes
deltage som repræsentant i Aarhus BSS Uddannelsesforum.
Punkt 7. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Studienævnet nedsatte et Dispensationsudvalg bestående af Adjunkt Jesper Aagaard
og Studerende Louise Kudahl Isaksen.
Punkt 8. Nedsættelse af meritudvalg
Studienævnet nedsatte et Meritudvalg bestående af Adjunkt Ali Amidi og Studerende
Georgij Engkjær-Trautwein. Ved større faglige vurderinger, er det fortsat Lektor
Helle Spindler, og Lektor Anne Scharling Rasmussen, der er ansvarlige.
Punkt 9. Fremtidige dagsordenspunkter
Studieordningsændringer, Kandidattilvalget
Kompetencebeskrivelser for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen
Den nye studienævnsformand Jacob Klitmøller rundede af med at skitsere det fremtidige arbejde i studienævnet. Det har af flere omgange været på tale at lave studieordningsændringer for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Studienævnsformanden fremhævede, at der skal være gode begrundelser for at lave disse ændringer,
eftersom de ofte kan indeholdes i de gældende ordninger. Det skal derfor besluttes,
om der er ønsker om mere grundlæggende ændringer, som eksempelvis en gennemgang og revision af hele fagudbuddet. I givet fald vil studienævnet have et år til at arbejde med dette.
Den nye studienævnsformanden fremhævede desuden, at han ønsker en ny form på
studienævnsarbejdet. Ambitionen er, at studienævnet skal drives i fællesskab. Som
medlem bidrager man med emner, der skal tages op til drøftelse. Ligesom man undersøger de nærmere forhold relateret til de punkter, der tages op. Ønsket er en
større grad af kommunikation i løbet af processen.
Studienævnsformanden opfordrede de nye studenterrepræsentanter til at gøre sig bekendte med de eksisterende studieordninger.
Punkt 10. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvilken funktion suppleanten for studenterrepræsentanterne har.
Formanden svarede, at suppleanten altid er velkommen til at deltage i møderne. Vedkommende har ikke pligt til at deltage, men pligt til at holde sig orienteret og være
klar til at træde ind, hvis det bliver nødvendigt. I relation hertil blev der peget på, at
der ikke er en suppleant for VIP repræsentanterne. Formanden svarede, at der arbejdes på dette. Der blev ligeledes spurgt til, hvor lang svarfrist, der er på udsendte
doodles. Fristen vil fremgå af den medfølgende mail, og ønsket er så hurtige svar som
muligt, da formandens kalender hurtig bookes.
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Mødet sluttede kl. 15.30.
Jacob Klitmøller
Formand
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Tine Fuglsang
Referent

