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1) Konstituering af nyt studienævn for 2017, samt valg af formand og næstformand 
 
Studienævn for psykologi i 2017 består af følgende: 

 
VIP: Ulrich Kirk, Tonny Elmose Andersen, Anja Hvidtfeldt Stanek 
Studenterrepræsentanter: Benjamin Johannes Esbjerg, Marie Zerafine Rishede, Marie Ølund Nielsen 
Suppleant: Søren Birkeland 

 
Studienævnet valgte enstemmigt Ulrich Kirk som formand og Benjamin Johannes Esbjerg som 
næstformand. 

 
2) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3) Godkendelse af referat fra oktober 2016 
 
Referatet blev godkendt. 

 
4) Sager til beslutning 
 
Dispensations- og meritsager: Studienævnet godkendte alle indstillinger fra merit- og 
dispensationsudvalget.  

 
Det blev desuden besluttet, at i sager, hvor en gruppe af studerende skriver projekt sammen, og en af 
gruppens medlemmer får dispensation til forlænget tid grundet usædvanlige forhold, vil tidsforlængelsen 
også gælde for gruppens øvrige medlemmer. 

 
5) Sager til drøftelse/orientering 
 
Indstilling til studieordningsændring fra studieledelsen vedr. eksamensformer på B03 og B10: 
 
Studieledelsen har indstillet til studienævnet, at prøveformen på modul B10 ændres fra en skriftlig eksamen 
med ekstern censur til aktiv deltagelse i definerede elementer samt 80 % tilstedeværelse med intern censur. 
(Omprøve dog fortsat skriftlig eksamen). 
Det er studieledelsens (samt underviseres og modulansvarliges) vurdering, at læringsmål for modul B10 
opfyldes bedre med en ændret eksamensform. 
 



Studieledelsen indstiller samtidig, at censur på B03/SF-B03 ændres fra intern til ekstern. Hvis ovenstående 
indstilling vedr. B10 vedtages, vil der mangle 15 ECTS med ekstern på BA-uddannelsen. Disse 15 ECTS ønskes 
dækket ved at ændre bedømmelsen på B03/SF-B03 fra intern til ekstern. 
 
Studienævnet godkendte indstillingen. 
 
Undervisningsevalueringer og handleplaner for F16 og E16 (bilag) 
 
Punktet blev udsat til næste møde 

 
Opsamling på behandling af delpolitik for studiemiljø (v/BJE) 

 
På psykologi er der obligatoriske studiegrupper i forbindelse med den faglige studiestart. Vi er desuden 
meget opmærksomme på at opfordre til gruppearbejde gennem flere af uddannelsens moduler. 
 
Der er etableret en revy på psykologi, og der er ved at blive etableret et fagråd for studerende. Samtidig har 
instituttet opfordret til, at studerende involverer sig i institutrådet. 
 
En gruppe studerende i studienævnet har kontakt med TEK for inspiration til udbyggelse af det sociale 
studiemiljø. TEK har gode erfaringer og har tilbudt at dele dem.  
 
De studerende i studienævnet har endvidere taget initiativ til en lille lokal spørgeskemaundersøgelse (med 
forholdsvis få besvarelser), som i hovedtræk viser, at studiemiljøet er i bedring – men måske også viser, at 
der stadig er noget arbejde at gøre i forhold til at styrke studiemiljøet, så de studerende i højere grad 
oplever, at det understøtter den faglige udvikling. Undersøgelsens resultater kan ses her: 
https://docs.google.com/forms/d/1xZPP8q4CT4YYnITuiwbLQxKpRUWn_DNnzM0_iT96CuI/viewanalytics 
 
Fortsat ønske om lokaler til socialt fællesskab på studiet.  
 
 
Fag-rækkefølge og dispensationer (v/faglige vejledere) 
 
De faglige vejledere bad om hjælp til vejledning vedr. fagrækkefølge ved henvendelser om alternative 
studieplaner.  
 
TEA: Det er vigtigt så vidt muligt at overholde progressionen i fagene. I praksis især vigtigt i forhold til 
statistisk metode. Studieledelsen har lavet oversigt over progression i metodefagene, som sendes til de 
faglige vejledere.  
 
KZ: Optagelsen afviser ikke ansøgere til overflytning, hvis rækkefølgen i de metodefag, de får merit for ikke 
passer. Men de skal lige som vores egne studerende, som ønsker alternative studieplaner, være 
opmærksomme på, at de kan mangle et niveau i et metodefag. 
 
Studienævnets årshjul (v/KZ) 
KZ præsenterede studienævnets årshjul og nye hjemmeside, herunder meritvejledning til studerende. 
 
Proces for behandling af kandidatoptagelsesansøgninger (v/KZ) 
Ved behandling af ansøgninger fra udefrakommende kandidatstuderende skal der foretages 
meritvurderinger. ACN og LRM hjælper KZ med dette. Vi får ca. 150-200 ansøgninger fra udefrakommende 
studerende til kandidatuddannelsen om året, og der optages ca. 10-15. TEA henstiller til, at ansøgere med 
maximalt sammenfald i bacheloruddannelse foretrækkes, inden øvrige optagelseskriterier vurderes.  
 
 

6) Eventuelt 

https://docs.google.com/forms/d/1xZPP8q4CT4YYnITuiwbLQxKpRUWn_DNnzM0_iT96CuI/viewanalytics


 
 
MWA: Modul 11 og 12 – skal man skrive inden for udbudte emner i valgfag? TEA: Ja, men i den bredeste 
fortolkning. Hvis man vælger at gruppedanne med studerende fra et andet hold, er det ok. Undervisere på 
valgfag er vejledere. Hvis man har merit for B11, men gerne vil skrive B12 i gruppe, er man velkommen til at 
følge valgfaget. Skal vælge en af vejlederne fra et af eksisterende valgfag, forudsat at der er plads.  
Studieledelsen vil præsentere BA-projekt og valgfag i starten af B11.  
Praksis skrives ind i studieordningen ved førstkommende revision, februar 2017. 
 
LRM oplyste, at Optagelsen har lukket for al supplering mellem bachelor og kandidat fra februaroptaget 
2017. 

 
 
 

Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den 28. marts kl. 12.30-14.30 i Lysningen stuen. Der er 
forudgående møde i dispensationsudvalget samme dag, samme sted kl. 11.00-12.00. 
 
 
Ulrich Kirk 
Formand   / Kirsten Zeuthen 
     Studiekoordinator  


