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Referat af studienævnsmøde tirsdag den 2. februar 2016 

 

Til stede:  Mikkel Hansen (MH), Charlotte Dadelborg Jørgensen (CDJ), Benjamin 

Johannes Esbjerg (BJE), Marie Zerafine Rishede (MZR) 

 

Faglige vejledere:  Louise Rath Mortensen (LRM), Michael Wirth Aggerholm (MWA)  

 

 Øvrige: Helle Gad (HG), Kirsten Zeuthen (KZ), referent 
 

Fraværende:  Rikke Holm Bramsen (RHB), Tonny Elmose Andersen (TEA);  
 
 
1) Konstituering af studienævnet 

Indstillingen til det nye studienævn for 2016 blev fulgt. Studienævnet er herefter 
sammensat således: 
 
VIP: 
Mikkel Hansen, formand 
Anja Hvidtfeldt Stanek, suppleant 
Rikke Holm Bramsen  
Tonny Elmose Andersen 
 
Studenterrepræsentanter: 
Charlotte Dadelborg Jørgensen, næstformand 
Benjamin Johannes Esbjerg 
Marie Zerafine Rishede 
 
Faglige vejledere: 
Louise Rath Mortensen 
Michael Wirth Aggerholm 
 
Studiekoordinator fra 1.2.2016 er Kirsten Zeuthen 
 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 

3) Godkendelse af referat fra december 2015 
Referatet blev godkendt   

 
4) Systematisk kvalitetsarbejde 

Tages med under øvrige punkter 
 

5) Sager til beslutning 
Dispensationssager 
Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev fulgt.  

 
Meritsager 



Indstillingerne fra fagansvarlige blev fulgt. 
6)  Sager til beslutning/drøftelse/orientering 

 
Internationalisering  
MH konsulterer med de studerende vedr. udlandsophold, herunder ophold via 
ERASMUS og Nordplus.  
 
Problemer med international udveksling skal på dagsordenen ved næste møde i 
studienævnet. 
 
Hjørdis Albrektsen skulle have orienteret om implementering af internationalisering, 
udeblev. Punktet tages op igen ved næste møde i studienævnet, hvor Hjørdis Albrektsen 
deltager. 
 
Kvalitetsarbejde 
CDJ og BJE fremlagde en facebookundersøgelse foretaget blandt studerende om 
studiemiljøet på psykologi. Undersøgelsen viste udbredt ønske blandt studerende om: 
 
- Flere sociale aktiviteter uden alkohol 
- Efterspørgsel efter et område på studiet, som de psykologistuderende kan betragte 

som deres eget 
- Generelt bedre lokaler – nuværende lokaler for små og uhensigtsmæssigt indrettet 

med dårlige borde, som er svære at skrive ved 
- Mere undervisning, herunder 

o Mere holdundervisning 
o Flere gruppetimer 
o Facilitering af netværk, workshops 
o Mulighed for at følge samme gruppe gennem længere tid – der mangler social 

sammenhængskraft på studiet. 
 
MH anførte, at ønsker om bedre lokaler og studenterområde har været med i 
institutinspektion, hvor der var lydhørhed for de studerendes ønsker. HG supplerede 
med, at der i forbindelse med etablering af fagrådet har været nævnt muligheden for en 
fagcafe. 
 
Spørgsmålet om studiemiljøet skal på dagsordenen ved næste møde i studienævnet samt 
på statusmødet i foråret 2016. 
 
Problem omkring udmelding af studieordningsændring 
Studenterrepræsentanterne udtrykte at den nylige studieordningsændring vedr. 
samtænkning af B11 og B12, som fordrer at studerende allerede forud for valgfaget skal 
finde BA-gruppe, har affødt stress blandt studerende. Det er ønskeligt, at der gives bedre 
varsling og mere tid til implementering af indgribende studieordningsændringer 
fremadrettet.  

  
7) Sager til orientering 

Orientering omkring revision af bachelor studieordning udsættes til næste møde. 
 
Fremdriftsreformen 
HG orienterede om, at der er indgået en politisk aftale om justering af 
fremdriftsreformen. Der er nogle justeringer: 

 Ophævelse af det centrale krav om tilmelding til fag og prøver. 

 Mulighed for ændring studieaktivitetskrav osv.  



 
Det er dog vigtigt at bemærke, at det eksisterende regelsæt fortsat er gældende. 
Direktionen på SDU arbejder på at få det nødvendige regelsæt på plads.  

 
8)  

Evt.  
Et praktiksted har henvendt sig til praktikteamet vedr. en mulig aftale om praktik i 4 
måneder efterfulgt af ansættelse i 4 måneder for 3 studerende pr. semester, gerne med 
opstart hvert halve år. En sådan aftale vil kræve fleksibilitet i studienævnet vedr. 
dispensationsansøgninger om særligt studieforløb.  
 
Lotte Nygaard Andersen fra praktikteamet inviteres til at fremlægge forslaget ved næste 
møde i studienævnet. 
 
MWA spurgte om ændringer i B10 vedr. tilmelding/merit. 
 
HG mindede om, at studieordningsændringer skal meldes ind til Eksamen senest 1. april.  
 
Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den 29. marts kl. 13.00-15.00 i Lysningen 
stuen. Der er forudgående møde i dispensationsudvalget samme dag kl. 11.30-12.30 i 
Psykologis mødelokale. 

 
   
   
 
 
 
Mikkel Hansen 
Formand   / Kirsten Zeuthen 
     Studiekoordinator  

 


