Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Der indkaldes hermed til 10. møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: 28. januar 2020, kl. 13.00 – 14.00
Sted: Bygning 1350, lokale 314
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2. Orientering om fag med utilstrækkelige kvalifikationsbeskrivelser
Studienævnet for Psykologi

3. Beslutning om ændring af krav i forhold til Arbejds- og organisationspsykologi og Pædagogisk psykologi på kandidatuddannelsen
4. Godkendelse af kursusbeskrivelse for Social- og personlighedspsykologi til
HA
Bilag 4: Kursusbeskrivelse, HA
5. Godkendelse af kompetencebeskrivelser for bachelor- og kandidattilvalg
Bilag 5: Kompetencebeskrivelser
6. Godkendelse af studieordningsændring for kandidattilvalget
Bilag 6: Studieordning for kandidattilvalget
7. Godkendelse af model for projektorienterede forløb
Bilag 7: Projektorienteret forløb, skematisk
8. Fremtidige dagsordens punkter
9. Eventuelt
Til stede:
Lektor Jacob Klitmøller (formand)
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Adjunkt Jesper Aagaard
Adjunkt Ali Amidi
Studerende Kasper Hald Christensen (næstformand)
Maja Westh Risager, studerende
Georgij Engkjær-Trautwein, studerende
Louise Kudahl Isaksen, studerende
Desuden deltog:
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Thomas Tandrup Lamm, studerende (observatør)
Khava Temirlanovna Baskhanova, studerende, (observatør)
Sekretariatsleder Carsten Dalsager (observatør)
Tine Fuglsang, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (referent)
Fraværende med afbud:
Terese Egelund Hartmann-Petersen, studerende (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering om fag med utilstrækkelige kvalifikationsbeskrivelser
Formanden orienterede om, at han vil skrive til de fag, som har utilstrækkelige kvalifikationsbeskrivelser, så de kan nå at tilrette disse, inden fagbeskrivelserne for efteråret 2020 skal godkendes på studienævnsmødet i marts. Der var enighed i studienævnet om, at fagene kan kontaktes.
Punkt 3. Beslutning om ændring af krav i forhold til Arbejds- og organisationspsykologi og Pædagogisk psykologi på kandidatuddannelsen
I forlængelse af punktet om Arbejds- og organisationspsykologi på forrige møde
fremlagde formanden forslag om bortfald af det tilsvarende krav om, at grundfag B:
Pædagogisk psykologi skal være fulgt, før det er muligt at følge det dertilhørende seminar. Studienævnet godkendte denne ændring gældende fra efteråret 2020, hvorved
kravet er bortfaldet for både grundfag B: Pædagogisk psykologi og grundfag B: Arbejds- og organisationspsykologi. Det undersøges, om grundfag A: Klinisk psykologi
ønsker samme ændring.
Punkt 4. Godkendelse af kursusbeskrivelse for Social- og personlighedspsykologi til HA
Til punktet var fremsendt kursusbeskrivelse, hvor eksamensformen er tilrettet et erhvervsøkonomisk perspektiv i form af en portfolio opgave og mundtlig eksamen. Studienævnet godkendt kursusbeskrivelsen.
Punkt 5. Godkendelse af kompetencebeskrivelser for bachelor- og kandidattilvalg
Til punktet var fremsendt tilrettede kompetencebeskrivelser, hvor der var taget højde
for de faglige mindstekrav. Studienævnet godkendte beskrivelserne.
Punkt 6. Godkendelse af studieordningsændring for kandidattilvalget
Til punktet var fremsendt den tilrettede studieordning for kandidattilvalget, hvor 60
ECTS-muligheden udgår. Den nye kvalifikationsbeskrivelse for kandidattilvalget indsættes i studieordningen. Studienævnet godkendte den tilrettede studieordning gældende fra 1. september 2020.
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Punkt 7. Godkendelse af model for projektorienterede forløb
Til punktet var fremsendt en skematisk oversigt over det projektorienterede forløb på
15 ECTS. Forskningsmetode 4 er ikke integreret i dette. Faget fortsætter som hidtil,
men udbydes fremadrettet to gange om året. Det projektorienterede forløb er sammensat af tre elementer: lovgivning og etik, teori-praksis grupper med supervision
samt ophold i virksomheden. Der afsluttes med en skriftlig refleksionsopgave på 15
sider, der vurderes med bestået/ikke bestået. Det vil blive nærmere drøftet, hvordan
de forskellige elementer skal inkorporeres i opgaven. Det vil ligeledes blive aftalt, om
supervision i forlængelse af den nye sammensætning skal fjernes fra Interventionsmetode. Studienævnet godkendte modellen for det projektorienterede forløb. Det afklares, om forløbet kan starte i efteråret 2020, eller om det skal følge den nye studieordning for kandidatuddannelsen, og dermed udbydes fra foråret 2021.
Punkt 8. Fremtidige dagsordens punkter
På baggrund af en konkret sag, hvor en underviser fra instituttet i pressen var citeret
for udtalelser angående psykologistuderende, drøftede studienævnet betydningen af
udtalelserne for de studerende. Det blev også diskuteret hvilke emner, der skal op på
studienævnsmøderne, og hvilken rolle studienævnet har i den forbindelse. I forhold
til den konkrete sag vil det i studienævnsregi være relevant at have skærpet fokus på
de studerendes trivsel, og de studerendes egen oplevelse af deres studietid. Der var
desuden bred enighed om, at det er vigtigt, at der ikke lukkes ned for diskussioner.
Dog er der en vigtig skelnen mellem, hvad der udtales til offentlige medier, og hvordan der kommunikeres til studerende, for eksempel i feedback-sammenhæng.
I forhold til fremtidige punkter blev det foreslået, at 7 timers eksamen tages op igen.
Til dette svarede formanden, at det afventes, hvordan det går med den nye eksamensform i Social- og personlighedspsykologi og de planlagte tilpasninger af undervisningsformen i Udviklingspsykologi. I forlængelse heraf blev det fremhævet, at det i
forhold til undervisningsevalueringerne er vigtigt, at studienævnet er ekstra opmærksom på de fag, hvor der er sket mange ændringer som eksempelvis på Test- og undersøgelsesmetode. Der blev endvidere spurgt til, om det kunne være en mulighed at
tage kvote 2 proceduren op. Der blev henvist til, at henholdsvis specifikke og særlige
kvalifikationer tidligere har været drøftet i studienævnet forud for de nye kvote 2 regler for AU, der træder i kraft 2021. Endeligt blev det foreslået at se nærmere på en
mere gennemgribende ændring af kandidatuddannelsen.
Punkt 9. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.
Mødet sluttede kl. 13.45

Jacob Klitmøller
Formand

Tine Fuglsang
Referent
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