Der indkaldes til møde i Det psykologiske Studienævn
Onsdag den 14. december 2011, kl. 9.15
i mødelokale 424, bygning 1481

Tilstede:

Helle Spindler, Dorthe Thomsen, Kaare Bro Wellnitz, Line M. Pedersen,
Thorsten Iversen, Mikkel Auning-Hansen

Afbud:

Mikael Thastum, Carsten Rene Jørgensen

Observatør: Carsten Dalsager, Emil, Rasmus, Anne

DAGSORDEN
1. Godkendelsen af dagsorden
2. Information
3. Godkendelse af pensum for foråret 2012 (bilag)
4. Ny eksamensform til KI v. Dorthe Thomsen
5. Procedure for ventelister til Interventionsmetode
6. Evaluering af instruktorunderviseren
7. Evt.

Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
•

Dagsorden blev godkendt efter punkt 4 og 6 blev byttet rundt.

Ad. Pkt 2 Information
•

Helle Spindler var stedfortræder for Mikael Thastum

•

Thorsten Iversen havde sammen med Mikael Thastum deltaget i Studieledermødet
den 8/12-11. Thorsten refererede fra mødet som bla. indeholdt oplæg om faglig dag
fra Center for læring. Denne information lader SN gå videre til SP-gruppen som

opfordres til at gå videre med informationssøgning om faglig dag ved Center for
Læring.

Ad. Pkt. 3 Godkendelse af pensum for foråret 2012
•

Pensum blev diskuteret og der var enighed om i SN at APA-stilen skal indskærpes i
pensumlisterne.

•

Der var nogle enkelte ting vedr. APA-stil, annotering og publikationsforespørgsel
som SN diskuterede. Dette bliver rettet op og pensum blev godkendt.

Ad. Pkt. 4 Procedure for ventelister til Interventionsmetode
•

Der var blandt de studerende bekymring for om nogle studerende kom ind på
metodekurset udenom ventelisten. Dette vil blive indskærpet overfor underviser at
der ikke må være studerende tilstede ved undervisningen som ikke står på
tilstedeværelseslisterne.

Ad. Pkt. 5 Evaluering af instruktorunderviseren
•

Der ønskes en evaluering af instruktorens undervisning efter endt semester. SN vil
opfordre det nye SN til at nedsætte en arbejdsgruppe som kan udarbejde en ny
procedure for ansættelse og evaluering af kommende instruktorer.

Ad. Pkt. 6 Ny eksamensfor til KI v. Dorthe Thomsen
•

KI ønsker en 6 timers elektronisk eksamen med alle hjælpemidler. Opgavens
omfang skal være på 9 sider +/- 20%. Eksamen skal foregår i Digex.
Prøveeksamen skal foregå i sommeren 2012 og derefter evalueres i SN.

Ad. Pkt. 7 Evt.
•

Næste møde i SN bliver et konstituerende møde onsdag den 1. februar 2012, kl.
9.15 og derefter et ordinært studienævnsmøde kl.ca. 9.45.

Helle Spindler/Gitte Svendsen

