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INSTITUTRÅDSMØDE INSTITUT FOR PSYKOLOGI 

DAGSORDEN 

3. december 2019 12.30-14.00 – Mødelokalet Lysningen 
 
 

Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (SSP)(Formand) 

• Professor MSO Christian Gerlach (CG) (Næstformand) - afbud 

• Professor Kaya Roessler (KR) 

• Lektor Tonny Elmose Andersen (TEA) 

• Lektor Mette Elmose Andersen (MEA) - afbud 

• Institutsekretær Mette Bach Moesgaard (MBM) 

• Studiekoordinator Anne-Christina Nielsen (ACN) - afbud 

• Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss (CD) 

• Studerende Ebbe Lykke Christoffersen (ELC) 

• Studerende Puk Illemann Rasmussen (PIR) 

• Studerende Maria Cæcile Ross (MCR) - afbud 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (24/9-2019) 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Orientering fra Institutleder 
- Institutionsakkreditering: 

Foregår i 2020. Det er især studieledelsen og studiekoordinator, der har en del 
arbejde i denne forbindelse. Afsluttende svar gives i november 2020. De vælger 
muligvis igen også at bede nogle studerende besvare spørgsmål – instituttet har 
sandsynligvis mulighed for at udvælge de studerende, de ønsker skal deltage.   

- Ny stillingsstruktur: 
Er stadig i høring. Der kommer nogle ændringer. Bl.a. forsvinder titlen prof. 
MSO (med specielle opgaver). Det giver god mening, idet det af og til er blevet 
opfattet som en venteposition. Vil indføre Tenure – så man ved, at man har en 
fremtid på universitetet, hvis man bliver ansat som adjunkt. Man skal dog stadig 
godkendes af en bedømmelseskomite som lektorkvalificeret for at kunne 
tiltræde som lektor. En anden ændring er muligheden for at kunne ansætte 
studieadjunkter/lektorer – en stilling, hvor der er mere fokus på undervisning 
end forskning, selvom undervisningen skal være forskningsbaseret. En 
udfordring kan være, hvordan man sikrer, at undervisningen er 
forskningsbaseret. Det bliver muligvis for en begrænset tidsperiode. Derudover 
bliver der mere fokus på undervisning og løbende ajourføring af 
undervisningskompetencer.  
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4. Orientering fra studenterrepræsentanterne 
Taxameterløft 
Punktet er som sådan ikke længere aktuelt pga. finansloven, der kom den 2/12.  
 
Psykrådet har prøvet at engagere deres medstuderende om den mulige 
besparelse; der mødte kun seks personer op til mødet.  
Kommentar fra Susanne: Vores taxameter giver ikke rigtig mening, hvis man f.eks. 
sammenligner med Nordisk Sprog, som har samme niveau. Psykologer skal have 
nogle helt andre kompetencer, så det er vigtigt, at de får den bedst mulige 
uddannelse. Susanne nævner, at Institutlederen på de psykologiske institutter er 
gået sammen med Dansk Psykologforening (DPF) for at se, om der kan lægges et 
politisk pres. [Aftalt at Susanne kontaktede DPF for at høre om de studerende 
kunne få adgang til dette dokument – det har hun gjort og det er dog ikke klar til 
”offentliggørelse” fordi processen stadig er i gang; hvis relevant kan en af de 
studerende i Institutrådet lave en aftale med Susanne for at komme og se 
dokumentet].   
Psykrådet foreslår, at instituttet afholder en housewarming, da vi er flyttet i 
andre lokaler. Det kunne evt. ligge i februar omkring fastelavn til et arrangement 
med fastelavnsboller – evt. en fredag. Det skal meldes ud via Nyhedsbrev. 
Psykrådet melder også ud via Facebook. Vi opfordrer til, at Caféudvalget er 
medarrangør. Puk kontakter Caféudvalget. Send nogle billeder til Puk, som kan 
bruges til at reklamere for arrangementer på FB. Psykrådet har også overvejet at 
invitere instituttet til at se deres lokaler.  
Ebbe: Har modtaget klager over larm pga. byggeriet. Især U26 / U28A / U48A. Vi 
kan godt melde det ind i systemet, men det er tvivlsomt, at der sker noget ved 
det. Måske kunne man tage en snak med byggefolkene – kunne vi måske få nogle 
datoer for, hvornår det mest larmende arbejde foretages?    
En studerende er valgt til studienævnet – valgt ind med flest stemmer efter 
kampvalg. 

 

5. Lærings- og undervisningsmiljø 
- Input fra Nyt SUND 
Dekanen har nu taget det første spadestik til NYT SUND, som bygges sammen 
med det nye OUH. Det skulle stå færdigt i januar 2023. Det nye byggeri skulle 
også fremme samarbejdet mellem SUND og OUH. IOB flytter ikke med, da de 
allerede har fået nye, gode faciliteter for nogle år tilbage. Det er fortrinsvis Anne 
Kathrine Overgaard fra Fakultetet, som forestår koordineringen for NYT SUND. 
Man går f.eks. meget op i udearealerne mht. Healthy Living. Vi får ikke nogen 
fælles arealer til de studerende. Studierepræsentanterne ønsker at kontakte 
Anne Kathrine mht, at de også bliver tilgodeset i det nye byggeri. Evt. få præcis 
info fra hende, som man kan gå videre til Rektor med.  
Et af de 3 lokaler til de studerende er blevet aflåst, da det åbenbart er tildelt 
nogle andre studerende.  
Til faglig studiestart: medbring telefoner, så de nye studerende kan få sat deres 
mail op på deres mobiler. Der er mange, der ikke tjekker deres SDUmail. 

 

6. Nyhedsbrevet Institut for Psykologi 
Ny studentermedhjælper Liv Elena Hansen er klar til at sende det seneste 
nyhedsbrev ud. Ebbe vil gerne støtte op omkring at få historier i nyhedsbrevet fra 
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de studerende. [Forslag om at Ebbe kontakter Liv direkte, når det er relevant] 

 

7. Eventuelt 
Susanne kontakter Mads fra DPF og spørger, om de studerende må få tilsendt det 
materiale om pitch omkring taxameter, som DPF har brugt på politisk niveau. Skal 
sendes til Puk og Ebbe.   
Ebbe: Der har været forvirring omkring BA-projekt. Det undrer ham, at de 
studerende ikke på forhånd har fået info omkring hele processen med B11 og 
overgangen til BA, inden tilmeldingsfristen. BA-projektet er en stor ting, og der 
har været forvirring og bekymring omkring det blandt de studerende. Charlotte 
tager fat på studieledelsen.    

 
8. Punkter til dagsorden for næste møde 

Ingen. 

 


