Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Referat af ekstraordinært møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: Mandag d. 27. april, kl. 8.30 – 9.30
Sted: Skype

Dagsorden:

Studienævnet for Psykologi

1. Godkendelse af omlægning af sommereksamener 2020
Bilag 1a: Sagsfremstilling, omlægning af eksamener sommer 2020, 1b: Forslag til omlægning af eksamener, psykologi, 1c: Status på omlægning af eksamener, MNAI
2. Godkendelse af tilstedeværelse på 80% i praktik
Til stede:
Lektor Jacob Klitmøller (formand)
Adjunkt Jesper Aagaard
Adjunkt Ali Amidi
Thomas Tandrup Lamm, studerende (næstformand)
Maja Westh Risager, studerende
Georgij Engkjær-Trautwein, studerende
Louise Kudahl Isaksen, studerende
Sigrid Strunge Vetter, studerende (suppleant)
Desuden deltog:
Sekretariatsleder Carsten Dalsager (observatør)
Tine Fuglsang, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (referent)
Fraværende med afbud:
Lektor Anne Scharling Rasmussen
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Punkt 1. Godkendelse af omlægning af sommereksamener 2020
Til punktet var fremsendt sagsfremstilling fra BSS beredskabsgruppen med principperne for omlægning af eksamener til digital form med afsæt i, at det nye eksamensformat holdes så tæt på det oprindelige format som muligt. Som udgangspunkt anvendes samme format ved reeksamen som ved den omlagte ordinære eksamen. Forslag til omlægning af eksamen for henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i psykologi samt MNAI var ligeledes fremsendt til punktet.
Konkret drejede det sig om henholdsvis Neurovidenskabelig psykologi og Forskningsmetode 1: Statistik på bacheloruddannelsen. I forhold til forslaget om omlæggelse af
Neurovidenskabelig psykologi til en tilsvarende hjemmeopgave blev det fremhævet,
at en justering i eksamensspørgsmålene er nødvendig, da hjælpemidler almindeligvis
ikke er tilladt. Eksamenen er derfor ønsket flyttet fra den oprindeligt planlagte dato
19. maj til 9. eller 10. juni, så der er tid til at forberede de studerende på den nye eksamensform. Dette ønske er imødekommet af prodekanen.
Forskningsmetode 1: Statistik forslås omlagt til en 3 timers hjemmeopgave med fokus
på beregnings- og konceptuelle spørgsmål, multiple choice-delen udgår. Da det kan
blive vanskeligt at differentiere svarene, eftersom de studerende kan bruge hjælpemidler, efterspurgte fagkoordinatoren muligheden for at gøre bedømmelsen til bestået/ikke-bestået. Ifølge principperne fra beredskabsgruppen skal der som udgangspunkt bedømmes som oprindeligt planlagt. Studienævnet støttede imidlertid op om
fagkoordinatorens ønske, og formanden ville følge op på, om dette kunne imødekommes.
I forhold til kandidatuddannelsen er der ingen ændringer, da alle eksamener er hjemmeopgaver på nær en enkelt mundtlig eksamen, der omlægges til online format. Enkelte andre eksamener inkluderer en poster-præsentation, som ligeledes omlægges til
online format. I forhold til MNAI er der inden ændringer, da der er tale om to eksamener, hvoraf den ene allerede er afholdt, og den anden er en hjemmeopgave.
I forlængelse af drøftelserne på baggrund af det fremsendte materiale godkendte studienævnet de foreslåede eksamensformer for henholdsvis bacheloruddannelsen og
kandidatuddannelsen i psykologi samt MNAI. I forhold til Forskningsmetode 1: Statistik støttede studienævnet fagkoordinatorens ønske om ændring af bedømmelsesformen til bestået/ikke-bestået.
Punkt 2. Godkendelse af tilstedeværelse på 80% i praktik
I forlængelse af drøftelsen af praktik på studienævnsmødet den 25. marts godkendte
studienævnet, at et praktikophold er er fuldført ved 80% deltagelse og derover. Ved
40-80% fuldførelse skal der tages 5 ECTS ekstra, under 40% 10 ECTS ekstra.
Mødet sluttede 9.30
Jacob Klitmøller, formand / Tine Fuglsang, referent
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