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INSTITUTRÅDSMØDE INSTITUT FOR PSYKOLOGI 
 

DAGSORDEN 
 

11. september 2018 12.30-14.00 – Mødelokalet Lysningen  
 
 
Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (Formand) 

• Professor MSO Christian Gerlach (Næstformand) 

• 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 Marie Zerafine Rishede 

• Studerende Tobias Opsahl - afbud 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (22/05-2018)  

 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Orientering fra Institutleder 

 
a. VIP nyansatte på Institut for Psykologi 

Eva G. Mikkelsen er ansat som lektor i Arbejds- og 
Organisationspsykologi. Ansættelse af ny adjunkt i pædagogisk 
psykologi er på vej ca. 1/11. B10 i eHealt måtte desværre aflyses 
denne gang pga. sygemelding.  

b. Studiemiljø for de studerende 
De har fået 3 nye lokaler tildelt. 2 som kun er til psykologistuderende 
og et bibliotekslokale, som de skal dele med andre. Fagrådet er ifølge 
Marie Rishede aktive og engagerede i de nye lokaler. Studiesekretær 
Anne-Christina Nielsen har også haft kontakt til fagrådet, om de vil 
informere studerende og holde lidt øje med om lokalerne bliver brugt. 

c. Strategimøde Institut for Psykologi (1/7-2018) 
Forskellige tiltag sat i gang: Mentor for de ph.d.-studerende er fundet. 
Strømlining af forskningsgrupperne på hjemmesiden. Projekt omkring 
de studerendes skriftlige færdigheder – hvordan styrkes de, m.v. 

d. Uddannelsesberetningen / DVIP (Anne-Christina og Susanne) 
Vi har ansat nogle videnskabelige assistenter for en tidsbegrænset 
periode for at afhjælpe de problemer vi har haft DVIP ratioen, som 
figurerer på uddannelsesberetningen. Det er dog en stakket frist. 
Susanne skal have møde med Dekanen for en mere langsigtet løsning. 
Vi har kun de ressorucer, vi nu engang har, og dertil kommer 
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meroptag fra dette efterår. Men det er et meget vigtigt punkt og 
alvorligt for instituttet og uddannelsen, hvis vi ikke får nedbragt 
brugen af DVIP. 

 
4. Nyhedsbrevet Institut for Psykologi 

Marie: Det virker umiddelbart til, at de studerende har taget godt imod det. Ville 
være bedre, hvis man kunne linke til det på Facebook, men det må vi ikke.  

 
5. Nye studenterrepræsentanter til Institutrådet 

Forslag om at invitere repræsentanter fra Fagrådet for at involvere dem i 
rekruttering af nye medlemmer blandt de studerende. Det er de studerendes 
ansvar at rekruttere nye repræsentanter. For at optimere synergien mellem 
instituttet og studerende, vil det være hensigtsmæssigt, hvis mindst en af 
repræsentanterne kan være fra Fagrådet. Studiesekretær ACN har allerede taget 
kontakt til Rasmus fra Fagrådet herom.  

 
6. Punkter til dagsorden generelt (udfordring – ”needs assessment”) 

Det er svært få input til punkter fra medlemmerne fra institutrådet – der 
kommer sjældent nogle på forhånd. Dog er der på mødet aftalt et par punkter til 
næste møde (se pkt. 9 nedenfor).  

 
7. Dato for nye møder + frekvens 

4 møder om året 
Kommende møde er den 12. december 2018 
Møder i 2019: 
5. marts, 14. maj, 10. september og 3. december. 

 
8. Eventuelt 

Mette EA: Internships. Kører videre og er en succes. Der kommer en artikel i 
SUND&HED og også i det interne nyhedsbrev om nogle måneder. Forslag om at 
lave en vodcast med en studerende, der har været i et internship-forløb. 
Susanne: Der er lavet en vodcast med en tidligere studerende, der har været 
studentermedhjælp og som tog en prægraduat og endte som videnskabelig 
assistent. Mette EA vil se om hun måske kan finde en anden og mandlig 
kandidat f.eks. en tidligere ”intern”. 

 
9. Punkter til dagsorden for næste møde: 

Vedr. lokalebrug: Bruger de studerende de nytildelte lokaler? 
Evalueringer – dårlig svarprocent; kan det gøres bedre? 
Diskutere meroptag 
Internships/praktik – lave flere vodcasts 
 


