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INSTITUTRÅDSMØDE INSTITUT FOR PSYKOLOGI 
 

DAGSORDEN 
 

5. marts 2019 12.30-14.00 – Mødelokalet Lysningen  
 
 
Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (Formand) 

• Professor MSO Christian Gerlach (Næstformand) - Afbud 

• Professor Kaya Roessler - Afbud 

• Lektor Tonny Elmose Andersen - Afbud 

• Lektor Mette Elmose Andersen 

• Institutsekretær Mette Bach Moesgaard 

• Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen - Afbud 

• Sekretær Charlotte Dickmeiss 

• Studerende Ebbe Lykke Christoffersen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (3/12 2018) – referat medsendes 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Orientering fra Institutleder 

 
a. Uddannelsen meroptag + ændring i kvote 2 optag 

Vi optager nu på årsbasis 130 BSc og 130 MSc studerende samt 20 
sidefagsstuderende. Det er besluttet, at vi fra nu af optager 50% via 
kvote 2. 

b. Personaleændringer 
i. AC-medarbejder Malcolm Bang er ansat som akademisk 

medarbejder 80% og VA 20%. Skal bl.a. hjælpe til med 
økonomi samt diverse udviklingstiltag på uddannelsen. 

ii. Adjunkt CVD – Christina Maar Andersen 
iii. Neuropsykolog (20% - 5%) Anne Norup er gået ned på 5% pga. 

andre forpligtelser 
iv. Opslag (klinisk) Vi planlægger at ansatte to nye lektorer efter 

sommerferien inden for det kliniske område. Bedømmelserne 
af indkomne ansøgere foregår i øjeblikket. 

v. Fratrædelser Lektor Rikke Holm Bramsen fratrådte 31/12 
2018. 

c. APV  
Hvert 3. år er vi forpligtede til at deltage i APV-undersøgelse ift 
arbejdsmiljø. Efter APV’en blev der nedsat 4 grupper, der arbejder 
videre med nogle relevante emner inden for Work/Life balance, 
forventningsafstemning mv. 
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d. Nyt SUND + brugerinddragelse inkl. studerende 
Nyt SUND går meget snart ind i byggefasen, og der skal afholdes nogle 
møder, hvor ansatte samt studerende involveres og kan komme med 
input til indretning både inde og ude. 

e. GDPR og Open Science 
Der er p.t. intet regelsæt for de studerende – det er lidt op til dem 
selv, men der er noget på vej. I samarbejde med de andre 
universiteter er der regelsæt på vej – forventes lige efter 
sommerferien. Tænke GDPR ind i modulerne. Allerede på B06 skal de 
studerende håndtere data, men vi bliver nødt til at afvente reglerne 
fra SDU ift. placering af ansvar. 

 
4. Lærings og undervisningsmiljø 

a. Forventningsafstemning studerende, undervisere, studieledelse 
(institutråd + arbejdsgruppe) herunder kommunikation mellem 
studerende og ansatte – ændring af kulturen (det vi ser på SDU ses 
ikke på KU og AUH) 
Forslag om klare udmeldinger hvad vi forventer ved faglig studiestart 
eller B01 – info omkring hvordan man giver konstruktiv kritik. F.eks. 
arbejde med en case: hvordan føles det at modtage voldsom 
kritik/personlig kritik? B06 har især været et problem. 

b. Kan vi påvirke evalueringsskemaerne – der er ingen der er glade for 
dem, lav svarprocent  

c. Evalueringernes rolle (Institutråd) 
 
 

5. Nyhedsbrevet Institut for Psykologi 
 
6. Nye studenterrepræsentanter til Institutrådet + optimering af studerendes 

involvering samt dialog med bredere gruppe af studerende  
 
7. Eventuelt 

Fagrådet er usynligt – det samme gælder for Psykrådet. Evt. bruge Facebook 
noget mere. 

 
8. Punkter til dagsorden for næste møde  

 


