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DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder v/Lars Larsen
3. Evalueringer (Bilag)
4. Nedsættelse af aftagerpanel
5. Undervisningsudbud til efteråret 2012 (bilag vil bliver eftersendt)
6. Punkter fra SN-stud (bilag)
•

Afklaring af norske studerendes fortrinsret

•

Forelæsninger som video eller lyd podcasts

•

Evaluering af specialer

•

Forskningsmetode II

7. Eventuelt
•

Anmodning fra Hans Jeppe Jeppesen om at afvikle AO kandidatseminar
over 2 semestre

•

Ændring af eksamensformen i Biologisk Psykologi (bilag)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse af drøftelse af AO-undervisning under pkt. 7
Eventuelt.

Pkt. 2 Orientering fra studieleder
Rigsrevisionen: Der skal indsendes yderligere materiale bl.a. til dokumentation af øgning
af undervisningsmængden ifm. taxameterløft. Der arbejdes på sagen både lokalt og
centralt..

Russekretær: Der skal ansættes 2 russekretærer til august 2012. Der er indkommet 5
ansøgninger og Lars Larsen skal have ansættelsessamtaler i uge 16.
Nye studieordninger: Diskussion om nye studieordninger skal iværksættes.
Censorformandsskabet: Censorformanden har fået medhold i dele af sin kritik af PIs
anvendelse af eksterne censorer. Det betyder, at den meget bureaukratiske praksis ifm.
censortildeling som SL midlertidigt indførte for at imødekomme kritikken fortsættes indtil en
bedre løsning kan forhandles på plads med censorformandskabet. SL forvente at afholde
et møde med censorformanden desangående.
ASE: Akkreditering for psykologi skal ske i 2015
Nyt kontor: Lars Larsen sidder i bygn. 1350, lok. 229

Pkt. 3 Evalueringer
Svarprocenten på evalueringerne er stigende, der kom forslag om, at det var underviser
selv der skulle sende evalueringen ud når undervisningen var afsluttet, her skulle så være
en svartid vedr. tilbagemelding
Evaluering af Forskningsmetode II.
Der har i evalueringen været kritik af undervisningsformen, primært at forelæsningerne
ikke har været udbytterige. Helle forklarede den valgte undervisningsform men pointerede
at der måske skal være mindre hold. Til efteråret udbydes den ”gl. model” dvs. at
forelæsning og holdundervisning ligger i samme uge. Der vil som en forsøgsordning blive
mulighed for en skriftlig feedback til hver gruppe.

Pkt. 4 Nedsættelse af Aftagerpanel
Der skal nedsættes et nyt aftagerpanel, indtil videre har vi følgende personer i panelet
Thomas Koester
Joan Mogensen
Carsten Hegnsvad
Anders Degn
Poul Skaarup Jensen
For at aftagerpanelet har en så bred faglig baggrund så muligt vil SN tage kontakt til
yderligere 3 til 4 personer.

Pkt. 5 Undervisningsudbud E12
Der mangler stadig nogle undervisningsudbud til efteråret 2012. Der var i SN en klar
enighed om at udbuddene skulle findes blandt vores Phd’er eller nogle eksterne lektorer.
Studielederen tager kontakt til de foreslåede lektorer

Pkt. 6 Punkter fra SN-stud
Instruktoransættelse: Procedure ændres til at ansøgningerne gennemgåes af
repræsentant fra SN og ca. 20 personer bliver indkaldt til samtale. Ansættelsesudvalget
blev nedsat af SN og består af Mimi Mehlsen, Lea Hornstrup fra studievejledningen., Emil
Pedersen og Rasmus Malver. Ansøgningerne bliver 1.gangs behandlet af Helle Spindler.
Ansættelsesproceduren vil blive drøftet på et indkaldt møde med Carsten Dalsager.
Norske stud. Der har været rygter om, at norske studerende har haft fortrinsret til
metodefag o.lign. ved lodtrækning til undervisningen. Dette rygte kan helt afvises fra
studieadministratioenen.
Forelæsninger på video podcast: Der er ikke stemning i lærergruppen og mange mener
ikke det er gavnligt for studiemiljøet. Emnet kunne tages op igen, når der ligger nogle
erfaringer fra SP som har dette som en forsøgsordning.
Evalueringer af specialet: De studerende vil gerne have et evalueringsskema til
specialerne. Skemaet skal kunne afleveres sammen med specialet men være anonym. De
studerende går videre med et forslag. Et eksempel fra Jura vil blive lagt frem på et
lærermøde.
Eksamensdatoer: Der var ønske fra de studerende om længere tid til at læse pensum op
i mellem hver eksamen. Dette kan være et problem i forårssemestret pga. de mange
helligedage og den 4 ugers frist for hvornår eksamensresultatet skal foreligge. Punktet vil
blive taget op igen på næste SN-møde.
Pkt. 7 Evt.
AO – Undervisning: Punktet udskydes til næste SN-møde.
Biologisk eksamensform: Eksamen ønskes opdelt som den var i studieordningen fra
2007. Dette kræver en studieordningsændring og vil først kunne træde i kraft ved en ny
studieordning, tidligst 2013.
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