Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Referat af konstituerende møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 14.00 – 15.00
Sted: Bygning 1350, lokale 314

Dagsorden:
1.

Studienævnet for Psykologi

Godkendelse af dagsorden

2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
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
Bilag 7: Delegationsskrivelsen
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
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Thomas Tandrup Lamm, studerende
Khava Temirlanovna Baskhanova, studerende
Desuden deltog:
Studerende Kasper Hald Christensen (til og med punkt 3)
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 studienævnets arbejde v/formanden
Formanden orienterede om studienævnets arbejde, der tager afsæt i årshjulet for studienævn. Studienævnets opgave er at kvalitetssikre uddannelse og undervisning.
Nævnet tager aktuelle sager op og kommer med forslag til udvikling og ændringer.
Trivsel blandt de studerende tages op med jævne mellemrum for at støtte op om studiemiljøet. 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. Der sørges for, at alle er til stede ved vigtige beslutninger.
Punkt 3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle
studienævn
Der blev taget afsked med det gamle studienævn, hvor den afgående næstformand
studerende Kasper Hald Christensen og suppleant Terese Egelund Hartmann-Petersen stopper. Herefter var der en præsentationsrunde.
Punkt 4. Valg af formand for studienævnet
Lektor Jacob Klitmøller blev valg som formand.
Punkt 5. Valg af stedfortræder for formand
Lektor Anne Scharling Rasmussen blev valgt som stedfortræder for formanden.
Punkt 6. Valg af næstformand
Studerende Thomas Tandrup Lamm 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 Maja Westh Risager.
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Punkt 8. Nedsættelse af meritudvalg
Studienævnet nedsatte et meritudvalg bestående af adjunkt Ali Amidi og studerende
Georgij Engkjær-Trautwein.
Punkt 9. Fremtidige dagsordenspunkter
Fra en studenterrepræsentants side blev der opfordret til, at beslutninger så vidt muligt bliver taget på selve mødet og ikke via fælles mailkorrespondance. På mødet i
marts skal kursusbeskrivelserne for efteråret 2020 godkendes. Der er derfor vigtigt,
at større ændringer og nye kurser er indmeldt til studielederen i god tid inden, så studienævnet har tid til at drøfte disse.
Punkt 10. Eventuelt.
Der var ikke noget under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 14.30

Jacob Klitmøller
Formand

Tine Fuglsang
Referent
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