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Referat af 4. møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: 27. maj 2020, kl. 13.00 – 14.00
Sted: Skype

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra formanden
3. Afgørelser til orientering og/eller beslutning fra dispensations- og meritudvalget
o Midlertidig indskrivning - godkendelse af indskrivning i delegationsskrivelsen til administrativ håndtering
o Godkendelse af, at studieadministrationen kan kontakte studenterrepræsentanter direkte
4. Opfølgning på evaluering af Social- og Personlighedspsykologi
o Kvalitative evalueringer
o Muligheder for dialog med faggruppen
5. Fremtidige dagsordens punkter
6. Eventuelt

Til stede:
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Adjunkt Jesper Aagaard
Adjunkt Ali Amidi
Maja Westh Risager, studerende
Georgij Engkjær-Trautwein, studerende
Thomas Tandrup Lamm, studerende
Desuden deltog:
Sekretariatsleder Carsten Dalsager (observatør)
Tine Fuglsang, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (referent)
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Ikke til stede:
Lektor Jacob Klitmøller
Louise Kudahl Isaksen, studerende
Khava Temirlanovna Baskhanova, studerende (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering fra formanden
Der var ikke noget til punktet, da formanden ikke var til stede. Stedfortræderen for
formanden ledede mødet, som var med forkortet dagsorden.
Punkt 3. Afgørelser til orientering og/eller beslutning fra dispensationsog meritudvalget
I forhold til ansøgninger om midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen får de
studerende som udgangspunkt altid afslag med den begrundelse, at man som studerende ikke vurderes at have de faglige forudsætninger for at påbegynde kandidatuddannelsen, før man har bestået bacheloruddannelsen. Da der endvidere er pladsbegrænsning på kandidatuddannelsen, ønskes pladserne forbeholdt de studerende, der
opfylder adgangsbetingelserne. På denne baggrund godkendte studienævnet, at disse
afgørelser fremadrettet skal overgå til administrativ håndtering og i forlængelse heraf
indskrives i delegationsskrivelsen. Studienævnet godkendte ligeledes, at studieadministrationen kan kontakte alle studenterrepræsentanter direkte, hvis der er brug for
dette i tilfælde, hvor en studenterrepræsentant i dispensations- eller meritudvalget er
inhabil.
Punkt 4. Opfølgning på evaluering af Social- og personlighedspsykologi
Til punktet var fremsendt en opsummering af studenterrepræsentanternes evaluering
af eksamenen i Social- og personlighedspsykologi samt det dertilhørende data-output. Baggrunden for evalueringen var ændringen af eksamensformen i faget i efteråret 2019 til en mutiple choice del kombineret med en skriftlig hjemmeopgave.
Næstformanden fremhævede på studenterrepræsentanternes vegne, at de indkomne
kommentarer peger i mange forskellige retninger, men at det overordnede billede viser, at de studerende ikke er begejstrede for mutiple choice delen. Kritikken går både
på form, eksempelvis sproglige og grammatiske fejl, og indhold, f.eks. tvetydige
spørgsmål. De studerendes forventninger til eksamenen var baseret på udmeldinger
fra faggruppen, men spørgsmålene var ikke som forventet i forhold til breddeafprøvningen i mutiple choice delen.
Studenterrepræsentanterne fremhævede endvidere, at de også ønsker at drøfte multiple choice som eksamensform, da de ser det som en uhensigtsmæssig måde at teste
på, hvor det faglige indhold ikke er i centrum.
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VIP-repræsentanterne var enige om, at studenterrepræsentanterne havde gjort et
stort arbejde, og at der var tale om værdifuld viden i form af de studerendes oplevelser af eksamenen. Det blev foreslået, at evalueringssammenfatningen tilrettes, så
konklusionerne kommer til at fremstå så objektive som muligt med henvisninger til
konkrete eksempler.
Studienævnet drøftede, hvordan materialet skal videregives til SP-gruppen. Der var
enighed om, at det skulle være på vegne af hele studienævnet. Det blev aftalt, at studenterrepræsentanterne tilretter opsummeringen og sender materialet til formanden.
I samarbejde med formanden aftales det videre forløb.
Punkt 5. Fremtidige dagsordens punkter
o Evaluering af eksamensformen i Social- og personlighedspsykologi
o 10 ECTS kandidat
o Opfølgning på kriterier for pensum
Punkt 6. Eventuelt
Studerende Maja Westh Risager stopper i studienævnet, da hun holder pause mellem
bachelor- og kandidatuddannelsen. Suppleant Khava Temirlanovna Baskhanova
overtager hendes plads. Studerende Louise Kudahl Isaksen indtræder i dispensationsudvalget i stedet for Maja.

Mødet sluttede kl. 13.45
Anne Scharling Rasmussen,
Stedfortræder for formanden

Tine Fuglsang,
Referent
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