Konstituerende Studienævnsmøde i Det psykologiske Studienævn
onsdag den 1.februar 2012, kl. 9.15
i mødelokale 424, bygn. 1481

Tilstede:

Mikael Thastum, Carsten René Jørgensen, Helle Spindler, Dorthe Thomsen,
Kaare Wellnitz, Line M. Pedersen, Mikkel Auning-Hansen, Lars Larsen, Mimi
Mehlsen, Emil Rask Pedersen, Rasmus Zacho Malver, Anne Smed

Afbud:

Thorsten Iversen, Anne Kathrine Bebe

Obs:

Carsten Dalsager, Jakob Eiriksson

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 14. december 2011
3. Studienævnsformanden orienterer om studienævnets arbejde v/Mikael Thastum
4. Overlevering
5. Eventuelt

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Ad. Pkt. 2 Godkendelse af referat af 14. december 2011
Der var fra de studerende kommen en rettelse til pkt. 6 som ikke var ført til referat. Mikael
Thastum mente ikke at der skulle rettes yderligere end at der bliver tilføjet at der vil komme
prøveeksamen med hjælpemidler i løbet af foråret som herefter skal evalueres af
faggruppen og godkendes i SN.
Ad. Pkt. 3 Studienævnsformanden orienterer om studienævnets arbejde v/ Mikael
Thastum
Der blev orienteret om SN’s arbejde i efterårssemestret.

Eksamensformer - der har været nedsat et udvalg til at kigge på PI’s eksamensformer,
dette har været en god proces.
Instruktorer - der er blevet diskuteret en ny proces vedr. ansættelse af instruktorer samt
evaluering af disse. Der vil arbejdes videre med denne sag i foråret 2012
Elektronisk eksamen - eksamensformen gik fint i sommeren 2011 med 3 eksaminer og der
er i vintereksamen 2011/12 blevet yderligere flere fag koblet på.

Interventionsmetode - der er i efteråret blevet arbejdet med nye tiltag vedr. undervisningen
i interventionsmetodekurset. Det er blevet udvidet med 4 dages ekstra undervisning og
kurset kørte 1. gang i januar 2012 med et grundmodul på 5 dage og et overbygningsmodul
på 4 dage
Evaluering - der er blevet arbejdet på at øge svarprocenten, og det er lykkedes i dette
semester.
Studieordningsændringer – der har været diskuteret navneændringer o.lign i SN i efteråret
2011 som betyder en studieordningsændring. Grundet nye administrativesystemer er dette
udskudt til 2012.

Ad. Pkt. 4 Overlevering
I følge forretningsordnen skal der vælges ny formand når der skiftes studieleder
Studieleder Lars Larsen blev valgt som ny formand for SN
Lektor Helle Spindler blev valgt som stedfortræder
Studerende Anne Kathrine Bebe blev valg som næstformand
Studerende Emil Rask Pedersen blev valgt som stedfortræder
Ad. Pkt. 5 Eventuelt
Ingen bemærkninger

Møde slut kl. 9.40

Mikael Thastum/Gitte S. Svendsen

Ordinært studienævnsmøde i Det psykologiske Studienævn
onsdag den 1.februar 2012, kl. 9.45
i mødelokale 424, bygn. 1481

Tilstede:

Lars Larsen, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Dorthe Thomsen, Anne Smed,
Emil Rask Pedersen, Rasmus Zacho Malver

Afbud:

Anne Katrine Bebe

Obs:

Carsten Dalsager, Jakob Eiriksson

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra studieleder v/Lars Larsen
3. Nedsættelse af dipensationsudvalg
4. Eventuelt

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dorthe Thomsen ønskede at den nye eksamensform for KI blev taget op under Evt.

Ad. Pkt. 2 Orientering fra studieleder Lars Larsen
Lars Larsen takkede for valget af formandsposten og nævnte at han havde fået en god
overlevering fra Mikael Thastum.
Lars Larsen vil satse på kontinuitet og ikke alt for mange forandringer i nærmeste fremtid.
Hans mærkesager vil indtil videre være at arbejde videre med den digitale eksamen,
retssikkerhed samt studiemiljøet.
Lars Larsen vil have en fast træffetid for studerende hver onsdag fra kl. 11- 13.
Dorthe Thomsen foreslog ligeledes at instruktorordningen skulle gennemarbejdes og
sættes igang til efteråret. Dette vil SN arbejde videre med i foråret udfra de studerendes
indput.

Mødedato i SN vil blive den 1. fredag i hver måned fra kl. 12.15 -14.00, dog med en vis
forskydelse i forhold til helligedage.
Følgende datoer er fastsat
2. marts 2012
13. april 2012
11. maj 2012
1. juni 2012

Ad. Pkt. 3 Nedsættelse af dispensationsudvalg
Dispensationsudvalget vil holde møde i ugen op til hvert SN møde.
Medlemmer i dispensationsudvalget blev 1:
Helle Spindler
Gitte Saugmann Svendsen
Rasmus Zacho Malver
Jakob Eiriksson (stud.vejl.)

Ad. Pkt. 4 Eventuelt
Det blev besluttet, at KI ønsker en elektronisk 7 timers eksamen med alle hjælpemidler
inkl. down og opload af opgaven. Sideantal skal være max. 9 sider.
Der vil blive afholdt en prøveeksamen

Møde slut kl. 10.40

Lars Larsen/Gitte S. Svendsen

1

Studielederen har efterfølgende besluttet at deltage som observatør i udvalgets møder mhp. egen opkvalificering ift.
dispensationsproblematikkerne

