Medlemmerne af Studienævnet
for Psykologi

Referat af konstituerende møde i Studienævnet for Psykologi
Tid: Onsdag 20. januar 2021 kl. 13.00 – 14.00
Sted: Zoom
Dagsorden:
1.

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. Indstilling af studieledere til dekanen
8. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Bilag 8: Delegationsskrivelsen
9. Nedsættelse af meritudvalg
10. Fremtidige dagsordenspunkter
11. Eventuelt

Til stede:
Lektor Mimi Yung Mehlsen
Lektor Jesper Aagaard
Adjunkt Ali Amidi
Lektor Annette Elisabeth Bohn
Post doc Sigrid Juhl Lunde (suppleant)
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Studerende Thomas Tandrup Lamm
Studerende Georgij Engkjær-Trautwein
Studerende Khava Temirlanovna Baskhanova
Studerende Kirstine Müller-Eriksen
Studerende Lisa Kruse (suppleant)
Studerende Simone Grønkjær Breer (suppleant)
Desuden deltog:
Lektor Anne Scharling Rasmussen (afgående VIP-repræsentant, til og med punkt 3)
Studerende Louise Kudahl Isaksen (afgående studenterrepræsentant)
Tine Fuglsang, studienævnssupport og rådgivning (referent)
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Herefter præsenterede de nye medlemmer af studienævnet sig.
Punkt 2. Orientering om studienævnets arbejde v/formanden
Studienævnets opgave er at kvalitetssikre uddannelse og undervisning. I henhold til
årshjulet for studienævn indbefatter dette blandt andet godkendelse af fagudbuddet,
opfølgning på undervisningsevalueringer, inddragelse i forbindelse med årlig status
på uddannelsen og den 5 årlige evaluering samt udarbejdelse af forslag til studieordninger og ændringer hertil. 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.
Punkt 3. Overlevering til det nye studienævn og afsked med det gamle
studienævn
Der blev taget afsked med det gamle studienævn, hvor lektor Anne Scharling Rasmussen og studerende Louise Kudahl Isaksen stopper. Formanden takkede det gamle
studienævn for arbejdet, der i det forgangne år har været præget af ekstra mange og
hurtige beslutninger pga. COVID-19 situationen blandt andet i forhold til omlægning
af eksamener. Formanden takkede ligeledes Anne Scharling Rasmussen, der i en periode fungerede som stedfortræder for formanden, inden den nuværende formands
tiltræden. Det blev ligeledes fremhævet, at Louise har spillet en vigtig rolle i studienævnet, da hun har talt de studerendes sag.
Anne Scharling Rasmussen fortalte om VIP-repræsentanternes arbejde i studienævnet, hvor der deltager en VIP-repræsentant i henholdsvis dispensationsudvalget og
meritudvalget. Derudover er der tradition for, at en VIP-repræsentant deltager i arbejdet med bedømmelserne af de indkomne kandidatansøgninger fra udenlandske
studerende. Dette foregår hovedsageligt i maj, og Anne Scharling Rasmussen tilbød
hjælp til oplæring i denne proces. Ali Amidi overtager denne post fra Anne.
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Punkt 4. Valg af formand for studienævnet
Lektor Mimi Yung Mehlsen blev valgt som formand for studienævnet.
Punkt 5. Valg af stedfortræder for formand
Lektor Jesper Aagaard blev valgt som stedfortræder for formanden.
Punkt 6. Valg af næstformand (vælges blandt de studerende)
Studerende Thomas Tandrup Lamm blev valgt som næstformand. Han vil ligeledes
deltage som repræsentant i Aarhus BSS Uddannelsesforum.
Punkt 7. Indstilling af studieleder til dekanen
o For bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi
Studienævnet indstillede Mimi Yung Mehlsen som studieleder for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi.
o For Masteruddannelsen i Rusmidler
Studienævnet indstillede Bagga Bjerge som studieleder for Master i Rusmidler.
Punkt 8. Nedsættelse af dispensationsudvalg
Studienævnet nedsatte et dispensationsudvalg bestående af lektor Jesper Aagaard og
studerende Khava Temirlanovna Baskhanova.
Punkt 9. Nedsættelse af meritudvalg
Studienævnet nedsatte et meritudvalg bestående af lektor Annette Elisabeth Bohn
og studerende Kirstine Müller-Eriksen.
Punkt 10. Fremtidige dagsordenspunkter
o Gruppeeksamener
o Instruktorundervisning
o 10 ECTS kandidat
På baggrund af studienævnets kommentarer til det reviderede udkast til kandidatstudieordningen blev der fremsendt en tilrettet model til underviserne før jul. Dette har
medført en række tilbagemeldinger, hvor de store faggrupper blandt har meldt ud, at
de ikke kan nå at blive færdige med drøftelserne inden for de givne deadlines. Der er
endvidere tale om en række modsatrettede ønsker til studieordningen, som studienævnet skal forsøge at balancere. Det blev i den forbindelse foreslået, at der kunne
inddrages dokumentation for begrundelserne for de foreslåede ændringer, og ligeledes kræves dokumentation for alternative løsningsforslag fra faggrupperne.
I forlængelse af faggruppernes udmelding fremhævede en VIP-repræsentant, at det
ikke er et godt tidspunkt for så store ændringer, da COVID-19 situationen har været
meget krævende for alle. Formanden pegede endvidere på, at processen desuden vanskeliggøres af, at der ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for at mødes fysisk,
hverken med faggrupperne eller de studerende. Dette er ensbetydende med, at det

ikke umiddelbart er muligt at have en ny kandidatstudieordning klar til dekanatets
godkendelse den 1. september 2021 med ikrafttrædelse 1. september 2022. Dette betyder dog ikke, at arbejdet med studieordningen vil stoppe.
På mødet i februar vil drøftelserne omkring studieordningen fortsætte, og der vil
blive lavet en proces for det videre arbejde. Formanden fremsender i den forbindelse
tilbagemeldingerne fra faggrupperne. Derudover vil drøftelse af instruktorundervisningen påbegyndes. Endelig pegede formanden på en problematik i forhold til, at et
stort antal studerende stopper efter bacheloruddannelsen. Det skal undersøges nærmere, hvorfor de holder op, og hvor de videreuddanner sig.
Punkt 11. Eventuelt
Neurovidenskabelig psykologi og Forskningsmetode 1 har skriftlige stedprøver til
sommer 2021. I den forbindelse er der fremsendt en forespørgsel til prodekanen.
Grundet usikkerheden omkring afholdelse af eksamen med fysisk fremmøde på
grund af COVID-19 situationen ønsker underviserne i de to fag allerede nu at omlægge eksamen til et online format, så undervisning og eksamensforberedelse kan tilpasses i forhold til dette.
o Neurovidenskabelig psykologi ønskes omlagt til en hjemmeopgave med hjælpemidler og forkortet besvarelsestid. Begrundelsen for dette er, at de studerende
skal arbejde med opgaven gennem semesteret.
o Forskningsmetode 1 ønskes omlagt til hjemmeopgave med hjælpemidler og forlænget besvarelsestid. Begrundelsen for dette er ændringen fra mutiple choice til
hjemmeopgave.
Hvis prodekanen kan imødekomme forespørgslen vil der blive fremsendt en skriftlig
høring til studienævnet. I forhold til eksamensopgaverne blev det endvidere fremhævet, at selvom der i løbet af undervisningen har været drøftelser i grupper, skal de individuelle eksamener besvares individuelt.
Der er fremsendt et brev til institutledelsen fra studenterrepræsentanterne i studienævnet vedrørende kommunikationen i forbindelse med COVID-19 relaterede ændringer. I brevet opfordres der til, at udmeldingerne inddrager såvel ydre omstændigheder som faglige hensyn, og desuden fremhæver, at situationen løbende ændrer
sig, og at udmeldingerne derfor tilpasses i forhold til dette. Der er desuden et ønske
om, at udmeldingerne kommer så hurtigt som muligt, og planlægningen er så langsigtet som muligt.
Mødet sluttede kl. 14.00
Mimi Yung Mehlsen / Tine Fuglsang
Formand
Referent
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