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INSTITUTRÅDSMØDE INSTITUT FOR PSYKOLOGI 

DAGSORDEN 

24. september 2019 13.30-15.00 – Mødelokalet Lysningen 
 
 

Medlemmer af Institutrådet: 

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

• Professor MSO Christian Gerlach (CG) (Næstformand)  

• Professor Kaya Roessler (KR) 

• Lektor Tonny Elmose Andersen (TEA) - afbud 

• Lektor Mette Elmose Andersen (MEA) 

• Institutsekretær Mette Bach Moesgaard (MBM) 

• Studiekoordinator Anne-Christina Nielsen (ACN) 

• Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss (CD) 

• Studerende Ebbe Lykke Christoffersen (ELC)- afbud 

• Studerende Puk Illemann Rasmussen (PIR) 

• Studerende Maria Cæcile Ross (MCR) - afbud 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (14/5-2019) 
Referatet godkendes med en bemærkning til pkt. 4.e. Det fremgår af referatet at 
der er afsat midler til Fagrådet – der er IKKE afsat midler til fagrådet. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Orientering fra Institutleder 

. 
a. Økonomi – Institut for psykologi 

Med de i 2015 bebudede besparelser på 2% årligt fra ministeriet + 
taxameterreduktioner, forventes et akkumuleret underskud i 2023 på 
20 mio.kr. på Institut for Psykologi. 
I stedet for at finde steder, der kan spares, er fokus at finde måder at 
generere indtægter på – eksempelvis via postgraduate education, 
ligesom alle VIP ifm. MUS-samtaler opfordres til at indtænke 
ansøgninger til eksternt finansierede projekter ind i planlægningen 
samt brug af team-based learning. Fra fakultetets/dekanens side er 
meldingen, at det går godt på instituttet, men dekanen efterspørger 
ligeledes ovennævnte tiltag. Efter institutlederens orientering fulgte en 
diskussion af værdien/ brugbarheden af budgettet, når det på den ene 
side viser et underskud og på den anden side meldes ud, at det går 
godt. MEA spurgte, om der var kendskab til den økonomiske situation 
for de andre psykologi-uddannelser i DK? Hertil svarer SSP, at hun på et 
kommende møde med institutlederen for Psykologi på KU vil spørge til 
deres økonomi. 
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4. Orientering fra studenterrepræsentanterne 
Puk Illemann Rasmussen informerede om flg. emner: 
 

• En forespørgsel til instituttet om, hvorvidt Psykrådet kan søge midler til forplejning/ 
aktiviteter? Psykrådet anbefales at søge hos Syddanske Studerende og evt. undersøge om 
der er eksterne fonde, der kan søges, og samtidig forhøre sig hos andre fagråd på SDU, 
hvordan de bliver finansierede. Der blev ligeledes stillet forslag om at lave en 
foreningsstruktur, hvor studerende kan blive medlemmer og betale kontingent – som 
eksempel blev brugt Aarhus Universitets psykologistuderendes forening. 

• Studenterlokalerne i kælderen bliver låst automatisk kl. 17, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, 
når man gerne vil benytte dem om aftenen. ACN lovede at kontakte Teknisk Service og 
gøre opmærksom på problemet. 

• Alt er i opstart (Psykråd, caféudvalg, kursusgruppe), men der er stort engagement blandt 
de studerende. 

• Det er givet videre til fagråd, at medarbejdere på instituttet gerne vil inviteres med til 
diverse arrangementer afholdt af de studerende. 

• PIR forespurgte, om dagsordenen til møde i institutråd kan udsendes ikke senere end en 
uge før mødet, således at de studerende kan nå at forberede sig og inddrage baglandet i 
forhold til de punkter, der skal behandles på mødet. SSP lovede at imødekomme denne 
opfordring fremadrettet samt er der sendes en anmodning om punkter til dagsorden i god 
tid. 

 
ACN opfordrede til, at de studerende engagerer sig i det kommende valg til studienævnet. 
 

5. Lærings- og undervisningsmiljø 
a) Bachelorprojekt på IfP - hvad giver bedst mening. (Punktet frafaldes) 
b) Miljø til studerende – evaluering (Punktet blev behandlet under pkt. 4) 
c) Active Living på IfP 

Kaya Roessler motiverede punktet ud fra et ønske om at gøre IfP til en 
aktiv arbejdsplads og skabe et godt medarbejdermiljø, hvor der er plads til 
bevægelse og aktiverende og anderledes møde- og arbejdsformer. 
Punktet hører i højere grad til på et institutmøde, hvorfor der arbejdes 
videre med det i regi af et institutmøde. 

 

6. Nyhedsbrevet Institut for Psykologi 

SSP orienterede om, at der er blevet ansat en ny studentermedhjælp til at stå for 
nyhedsbrevet, da Astrid har sagt op. Der er tale om Liv Elena Hansen, der er 
studerende på 2. år. Hun er pt. ved at blive lært op. 

 

7. Eventuelt 

MEA orienterede om, at instituttet ikke fik andel i spydspidsprojekt-midler til arbejdet 
med feedback på uddannelsen. Gruppen bag projektet er dog kørt videre og har holdt 
et opsamlende møde, hvor også deltog studerende. Der vil i forlængelse heraf blive 
udarbejdet en skrivelse om tankerne bag feedback samt en oversigt over eksisterende 
feedback-aktiviteter. Dette må gerne komme med i nyhedsbrev. 

 
8. Punkter til dagsorden for næste møde 

Forslag til punkter skal fremsendes til MBM umiddelbart efter indkaldelse. 




