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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Information fra studieleder, bl.a. Ændring af eksamensform på udviklingspsykologi, 

3.sem og psykologiens filosofi, digital aflevering af opgaver, valg til SN.  

3. Godkendelse af seminarer i sommeruniversitetet (bilag) 

4. Implementering af nye eksamensformer. Fremtidig sikring imod ændring af 

eksamensformer midt på semesteret. 

5. Arbejdsgruppe vedr. ny studieordning/diskussion af studieordning  

6. Forslag til ny instruktorordning (Oplæg v. Kaare) 

7. Evt. (opfølgning på mail fra Nina) 

 

Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden blev godkendt 

 
Ad. pkt. 2 Orientering fra studielederen 

• Elektronisk haleksamen: Forsøget med elektronisk haleksamen blev igen afprøvet 

den 14/10-11uden succes. Psykologisk Institut har derfor valgt ikke at benytte os af 

denne eksamensform i dette semester til Udviklingspsykologi samt Psykologiens 

Filosofi og videnskab. Udviklingspsykologi blive derfor en 27-timers opgave og 



Psykologiens filosofi og videnskab blive en 4 timers eksamen med elektronisk 

aflevering. 

• Digital aflevering: Flere seminar på kandidatniveau samt hovedfag på både 

bachelor og kandidat er tilmeldt. 

• Valg til SN: Der skal senest 14/11-11 indstilles kandidater til valg i SN til foråret 

2012. Indstillingen er i gang. 

 

Ad. pkt. 3 Godkendelse af seminarer i sommeruniversitetet (bilag) 
• Indholdet af seminarerne blev godkendt af SN. Summer School blev i sin helhed 

drøftet i henhold til den normale undervisning og hvilke økonomiske fordele/ulemper 

der er. Forslag som Psykologiens filosofi samt statistik var også oppe og vende 

som alternative sommerkurser. 

• Seneste summerschoolseminar havde blot ca.10 deltagere, hvoraf ca.5 var 

studerende fra PI. Da sådanne seminarer koster undervisningsressourcer svarende 

til vore ordinære seminarer bør der i første omgang arbejdes på at få seminarerne 

fyldt op. Ordningen evalueres efter tre år. 
 

Ad. pkt. 4 Implementering af nye eksamensformer 

• De studerende fremlagde de frustrationer der er blandt de studerende i forhold til de 

ændrede eksamensformer i dette semester. SN var enige om, at for eftertiden skal 

en eksamensform være afprøvet med succes før vi udmelder ændringer. SN 

drøftede ligeledes kompensation til de studerende der havde haft prøveeksamen i 

forhold til en 6 timers eksamensform. Dette blev afslået da SN ikke mener, at det er 

en ulempe at forberede sig til en 6 timers haleksamen i stede for en 27-timers 

eksamen med alle hjælpemidler. 

 

Ad. pkt. 5 Arbejdsgruppe vedr. ny studieordning/diskussion af studieordning  

• Der blev ikke nedsat en arbejdsgruppe på nuværende tidspunkt til at arbejde med 

ændringer at studieordninger. Dette vil blive taget op igen i det nye studienævn når 

flytning osv. er vel overstået. Eventuelle forslag kan noteres ned til senere brug. 

 

Ad. pkt. 6 Forslag til ny instruktorordning (Oplæg v. Kaare) 

• Oplægget blev diskuteret og SN var positiv indstillet til forslaget bortset fra punktet 

vedr. indstilling til eksamen. Forslaget går ud på at, instruktorerne skal bedømme 

eksamensopgaver 3 gange under forløbet og indstille de studerende til den 



endelige eksamen dette er ikke juridisk lovligt.  Kaare blev bedt om at rette udkastet 

til og tage kontakt til instruktorgruppen for at få det godkendt. Herefter skal det 

sendes ud til faggrupperne til diskussion.  

 

Ad. pkt. 7 Eventuelt 

• Det udsendte strategiudkast blev hurtigt drøftet. Der var ingen bemærkninger 

• Der var indkommet en forespørgsel fra en studerende vedr. dispensation. 

Henvendelsen er blevet besvaret fra studieadministrationen. 

• De studerende var bekymret for deres lokalesituation i foråret 2012 hvor flytningen 

af personalet på Psykologisk Institut sker i marts/april, hvordan ser det ud med de 

studerendes læsepladser og bibliotek hvis andre institutter rykker ind. Carsten 

Dalsager vil tage dette spørgsmål med til lokaleudvalget. 
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