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INSTITUTRÅDSMØDE INSTITUT FOR PSYKOLOGI 
 

Referat 
 

30. november 2017 13.00-14.30 – Mødelokalet Lysningen  
 
 
Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (Formand) 

• Professor Kaya Roessler 

• Professor MSO Christian Gerlach (Næstformand) 

• Lektor Guido Makransky: afbud 

• Lektor Tonny Elmose Andersen 

• Adjunkt Mette Elmose Andersen 

• Institutsekretær Mette Bach Moesgaard 

• Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen 

• Sekretær Charlotte Dickmeiss 

• Studerende Marie Zerafine Rishede 

• Studerende Sofie Skyum 

• Studerende Tobias Opsahl 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (7/9-2017) 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ingen kommentarer. 

 
3. Uddannelsen: Internationalisering og udenlandsophold – status fra IfP og de 

studerende (endnu ikke hørt tilbage fra fagrådet ift. de, der har været ude). 
Ditte Marie Salling har overtaget stillingen fra Andreas Stokke. Snart deadline for 
tilbagemelding fra Fakultetet. De faglige vejledere har ikke en komplet liste over 
alle de studerende, der evt. har været på udenlandsophold. Instituttet arbejder 
på at få Erasmusaftaler i stand.  

 
4. Informationskløft - hvordan kan vi sørge for at information fra 

Institutrådsmøde og information generelt kommer ud til de studerende 
(selvom referat er offentligt tilgængeligt)? 
Sofie: Tror ikke at de studerende er klar over, at referatet er offentligt 
tilgængeligt. 
Ide at informere de nye studerende om alle de Råd og Udvalg, som de kan blive 
en del af. Det kunne lægges ind under Den faglige studiestart. 
Forslag om nyhedsbrev til de studerende. Kan lægges på Black Board eller evt. pr 
mail. Evt. udkomme med et lille blad/folder på Psykologi hvert kvartal. Ansætte 
en studentermedhjælper til at tage sig af det. Christina vil gerne være 
kontaktperson. Der kommer et opslag. 
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5. Internships (Mette Elmose – kort om evalueringen) (aktionsplan ift. udmeldelse 

af evalueringen samt information om intentioner ”ikke gratis arbejdskraft men 
rekruttering og ekstra mulighed for studerende). Evalueringen har bygget på de 
spørgeskemaer, der er udfyldt. Mindst 11 internships over et år, fordelt på 5 
VIP’er. Stort set alle har varet de 2-4 mdr. som var meldt ud. Ingen tegn på 
utilfredshed. Generelt fin overensstemmelse mellem de reelle opgaver og 
opslaget. Afstemningen før internships påbegyndes er vigtigt. Feedback har 
været vigtigt. De studerende oplever at få noget med sig efter endt forløb. Alle 
skriver, at de vil anbefale det til andre. Alle er gået videre i andre forløb – f.eks. 
som studentermedhjælper eller prægraduat studerende. Konklusion er, at vi 
gerne vil fortsætte med Internships i sin nuværende form. Kirstine Davidsen vil 
gerne fortsætte med at være tovholder. Udfordring med hvordan vi får spredt 
budskabet ud. Kirstine foreslås at tage kontakt til studenterbladet for at lave en 
opfølgende artikel. Vi har valgt ikke at give de studerende en udmærkelse for 
forløbet, da det kan give en forkert motivation for at søge. 

 
6. Studiemiljø for vores studerende – hvad kan vi og de studerende gøre for at 

presse på? 
Psykologi har ikke hørt mere omkring dette. Vi blev i 2015 lovet af Rektor, at han 
var opmærksom på dette. Men vi har stadig ikke fået et lokale. De studerende 
vil tage kontakt til Ole Skøtt. Marie tager det med til Fagrådet; evt. adspørge de 
humaniorastuderende, om de vil dele deres lokale med Psykologistuderende.  

 
7. Praktikken og kørselsgodtgørelse (Sofie) 

Sofie: Der har været tilfælde, hvor de studerende har haft udgifter ifm. 
Praktikken, hvilket ikke er rimeligt.  
Vi kan som Institut ikke gøre noget ved det. Vi er blevet pålagt at spare, så 
faktum er, at vi ikke har råd til at yde refusion for transporten til praktikken for 
de studerende. De studerende kan evt. tage fat på deres fagforening. Forslag om 
frivillig indbetaling fra de studerende, som så kan blive en hjælp til de 
studerende, der har de højeste transportudgifter. 
Fordeling af praktikpladser forventes at blive ændret pr. 2018 med brug af en 
digital løsning, idet uddannelsessekretæren bruger mange ressourcer på at gøre 
det manuelt. I år har de studerendes prioritering af 10 praktiksteder ført til, at 
alle undtagen 3 studerende har fået en af deres prioriteringer. 

 
8. Valg af nyt medlem til rådet (Guido forlader instituttet pr 1/1-2018) 

Ift. Forretningsordenen er vi nok medlemmer, så det vedtages, at vi er 
tilstrækkelige medlemmer, og vi venter med at finde en erstatning for Guido, 
indtil der er valg næste gang.  

 
9. Eventuelt 

Idet Sofie snart bliver kandidat, begynder hun at prikke nye, mulige emner 
blandt de studerende, der kunne tænkes at have lyst til at afløse hende i 
institutrådet. 
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10. Punkter til dagsorden for næste møde 8/2-2017 


