Medlemmerne af Studienævnet for Psykologi

Referat af ekstraordinært møde i Studienævnet for
Psykologi
Tid: Tirsdag den 12. maj 2020, kl. 10.00 – 10.30
Sted: Skype
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Dagsorden:
1.

Drøftelse af og beslutning om omlægning af mundtlige eksamener i forbindelse med fase 2 i
genåbningen
Bilag 1a: Sagsfremstilling, genåbning, mundtlige eksamener S20, 2020, bilag 1b: Aarhus
BSS, eksamensplan S20

Til stede:
Lektor Jacob Klitmøller (formand)
Lektor Anne Scharling Rasmussen
Adjunkt Jesper Aagaard
Adjunkt Ali Amidi
Thomas Tandrup Lamm, studerende (næstformand)
Maja Westh Risager, studerende
Desuden deltog:
Sekretariatsleder Carsten Dalsager (observatør)
Tine Fuglsang, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (referent)
Fraværende med afbud:
Georgij Engkjær-Trautwein, studerende
Louise Kudahl Isaksen, studerende
Khava Temirlanovna Baskhanova (suppleant)
Punkt 1. Godkendelse af omlægning af mundtlige eksamener S20 i forbindelse med den
gradvise genåbning
Til punktet var fremsendt sagsfremstilling fra beredskabsgruppen samt den mundtlige eksamensplan
for S20. Fase 2 af genåbningen betyder, at universiteterne med virkning fra 18. maj har mulighed for at
afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde. Det er tidligere besluttet at
prioritere mundtlige eksamener ved en mulig genåbning.
På denne baggrund drøftede studienævnet de seks punkter i indstillingen fra beredskabsgruppen. Der
var kun tale om en enkelt mundtlig eksamen på kandidatuddannelsen samt nogle kandidatseminarer,
hvor posterpræsentationer indgår som en del af eksamenen. Det blev besluttet at lade det være op til
fagkoordinatorerne, om de ønsker at omlægge tilbage til et onsite-format. Posterpræsentationer der ønskes afholdt onsite, kan kun afholdes som individuelle præsentationer. I forhold til den konkrete
mundtlige eksamen giver studielederen en tilbagemelding til studienævnssupporteren hurtigst muligt.

I forlængelse heraf besluttede studienævnet følgende:
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Det undersøges, om den ene mundtlige eksamen på kandidatuddannelsen ønskes omlagt tilbage
til online-format. Studielederen informerer studienævnssupporteren om dette hurtigst muligt.



Studienævnet ønsker at bibeholde den 3 ugers varslingsperiode.



Det blev besluttet, at der bør være ensartede eksamensvilkår ift. online vs. onsite i de tilfælde,
hvor en mundtlig eksamen i et fag er fordelt over flere dage.



Det blev besluttet, at udvekslingsstuderende, der er rejst hjem, kan afvikle deres eksamen online.



Der var tilslutning til de i sagsfremstillingen foreslåede prioriteringsprincipper.



Der var tilslutning til, at der kan være særlige hensyn at tage.

Mødet sluttede 10.15
Jacob Klitmøller, formand / Tine Fuglsang, referent

