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INSTITUTRÅDSMØDE, INSTITUT FOR PSYKOLOGI 
 

DAGSORDEN 
 

22. maj 2018 13.00-14.30 – Mødelokalet Lysningen  
 
 
Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (Formand) 

• Professor MSO Christian Gerlach (Næstformand) 

• Professor Kaya Roessler 

• Lektor Tonny Elmose Andersen 

• Lektor Mette Elmose Andersen 

• Institutsekretær Mette Bach Moesgaard 

• Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen 

• Sekretær Charlotte Dickmeiss 

• Studerende Marie Zerafine Rishede 

• Studerende Sofie Skyum - afbud 

• Studerende Tobias Opsahl - afbud 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (30/11-2017) – referat medsendes. Ved 

en fejl blev det ikke genudsendt, men der var ingen kommentarer  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Orientering fra Institutleder 

 
a. Direktionens pitstops 
b. GDPR / Open Science Policy 

Susanne orienterer om den nye persondataforordning (GDPR). Alle 
medarbejdere ved instituttet har taget et online kursus og nogle har 
deltaget i workshop. Der skal ryddes op alle vegne. Vi har manglet IT 
systemer, så vi kan leve op til de nye krav pr. 25/5. Mht. Open Science 
Policy har SDU vedtaget, at forskning/data skal deles så vidt muligt. I 
den sammenhæng har instituttet udarbejdet et Open Science Policy 
dokument men også et GDPR dokument for datamanagement ift 
forskningsprojekter, således at vi overholder de gældende regler. De 
studerende på B01 vil blive introduceret til dette. Astrid Bjerregaard 
skal kontaktes med henblik på at introducere GDPR i Nyhedsbrevet. 
Der kan evt. linkes til Open Science Policy dokumentet heri. 

 
4. Nyhedsbrevet Institut for Psykologi 

Det første nyhedsbrev er udsendt. Det næste nr. kommer i juni. Marie Zerafine 
siger, at hun ikke hører så meget til nyhedsbrevet blandt de studerende. Det 
kommer ud til de studerende pr. mail. Det går ud til ansatte og aftagerpanel, og 
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det ligger på hjemmesiden. Idé til et kommende nr. - at udarbejde en liste over, 
hvordan SDU er organiseret samt forklare stillingsstrukturen og hierarkiet med 
professorer, lektorer osv. 

 
5. Ny studieledelse  

Tonny Elmose Andersen er fratrådt som studieleder pr. 1/3-2018. Ny studieleder 
er lektor Anna Thit Johnsen, som er understøttet af Anne-Christina Nielsen 
(Christina). Dette skifte skal også videreformidles via nyhedsbrevet. 

 
6. Nye studenterrepræsentanter til Institutrådet 

Tobias er i praktik lige nu. Sophie bliver kandidat snart og træder derfor ud. Vi 
kommer derfor til at mangle repræsentanter – helst fra de yngre årgange. Der 
kunne evt. være et interview med én, der har været med i institutrådet i 
nyhedsbrevet. Evt. spørge Fagrådet, om de vil ”tage ansvar” for at rekruttere. 
Marie kontakter Fagrådet. Formanden skal melde tilbage til Institutleder. 

 
7. Studiemiljø for vores studerende – status fra de studerendes side samt 

instituttet 
Det er vigtigt for de studerende med et mødested, og der mangler stadig fysiske 
lokaler til dem. Instituttet har regelmæssigt taget kontakt til relevante fagfolk på 
SDU, men der er ikke kommet noget ud af det. Christian skal til møde med 
Teknisk Service den 25/5 og tager punktet med om ønske om studenterlokaler. 

 
8. Lab faciliteter på instituttet - muligheder for studerende og forskning  

Christian orienterer om instituttets Laboratorium. Vi har nu kun 1 lokale, så hvis 
der skal testes, kan det kun være 1 studerende af gangen, hvilket er 
problematisk. Præsentation af lab kommer med i næste nr. af nyhedsbrevet. Der 
er ved ovennævnte møde med Teknisk Service den 25/5 angivet, at vi ønsker 
endnu et lab lokale. 

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

Sidste møde blev aflyst pga. for mange afbud. Det er svært at få punkter nok på 
dagsordenen. Derfor bedes medlemmerne tænke over relevante emner/temaer, 
der kan tages op. 

 
10. Eventuelt 

Internationalisering: Instituttet har overleveret opgaven til Fakultetet – Christina 
har netop rykket Ditte Marie Salling for svar. 
Studieledelse: Mange studerende får udsættelser for aflevering af speciale. 
Christina får til opgave at regne procentdelen ud. Marie nævner, at andre 
uddannelser har 1-2 forelæsninger omkring specialet; den gode 
problemformulering og processen, så det ikke kører skævt. 
Mette Elmose: Mht. gender equality – som er en af SDUs strategiske satsninger - 
skal der orienteres om dette arbejde allerede i begyndelsen af studiet? 
Der er strategimøde på instituttet fredag den 1/6, hvor der er lavet en lang 
”ønskeliste” med tiltag til forbedring af uddannelsen (f.eks. sårbare studerende, 
karriereplanlægning ph.d. studerende, brug af adjungerede lektorer og 
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professor på instituttet, media strategi mv.). Disse diskuteres ift yderligere input 
og der nedsættes en arbejdsgruppe for hver at disse selekterede tiltag ift 
implementering. 
Susanne: Melding fra Rektor omkring Tilvalg- Fravalg. Der er kommet nogle 
udmeldinger på SDUs hjemmeside, men vi har ikke fået officielt svar på om 
f.eks. ideen om en Klinik på instituttet og ehealth initiativet sammen med TEK 
modtager støtter.  

 
11. Punkter til dagsorden for næste møde 11. september  

Ingen. 


