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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering fra studielederen 

3. Dispensationer (henlægningstider for specialer) 

4. Studiemiljøundersøgelsen 2011. Ser vi nogen konkrete problemstillinger, og hvad 

kan vi evt. gøre ved disse? (bilag udsendt af Thorsten Iversen) 

5. De studerende orienterer om Psykrådsmøde 7/10-11 

6. Eventuelt 

 

Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden blev godkendt 

 
Ad. pkt. 2 Orientering fra studielederen 

• Bevilling til forbedring af studiemiljø: Der er planlagt en hel undervisningsdag for 1. 

semester om studieteknik ved Center for læring. Der arbejdes på ny 

undervisningsformer som skal udarbejdes på et heldagsseminar i samarbejde med 

undervisere og instruktorer. 

• Haleksamen: Vi afventer resultatet af prøveeksamen den 14/10-11 



• Elektronisk aflevering: På lærermødet den 11/10-11 vil Hans Sommer orienterer 

underviserne om elektronisk aflevering af eksamensopgaver. Der vil være mulighed 

for efterfølgende at tilkendegive om man vil være med i vintereksamen 2011/21. 

• Interventionsmetode: Der vil blive oprettet et ekstra grundmodulhold i august 2012 

med efterfølgende overbygningsmodul. 

 

Ad. pkt. 3 Dispensationer (henlægningstider for specialer) 

• Der er indkommet en ansøgning vedr. henlæggelse af speciale i 3,5 år. SN 

diskuterede den omtalte sag og blev enige om at afvise dispensationsansøgningen 

da indholdet i speciale kunne blive forældet inden eksamination.  

 

Ad. pkt. 4 Studiemiljøundersøgelsen 2011 

• SN diskuterede både de positive og de negative resultater. Der var forslag oppe 

omkring træffetider for undervisere og opfordring til læsegrupper. Der blev foreslået 

en studieordningsændring som kunne få de studerende til at mødes i læsegrupper. 

SN vil nedsætte en arbejdsgruppe som kan lave forslag til evt. ændringer som kan 

gives videre til det nye studienævn. Punktet tages op igen på næste møde. 
 

Ad. pkt. 5 De studerende orienterer om Psykrådsmødet 7/10-11 

• På Psykrådsmødet den 7/10-11 var der blevet diskuteret om hvor meget der blev 

krævet af den enkelte studerende til en 6 timers haleksamen frem for en 27 timers 

hjemmeopgave. SN vil opfordre underviseren til at give de studerende besked om 

omfang af den omdiskuterede haleksamen. 

 

Ad. pkt. 6 Eventuelt 

• Ingen bemærkninger 
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