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Studienævn for Psykologi afholdt ekstraordinært møde mandag d. 4. maj 2020.
Det primære formål med mødet var at behandle de indkomne dispensationsansøgninger, herunder
ansøgninger relateret til covid-19, men ligeledes øvrige ventende dispensationsansøgninger.
Der var i alt 27 ansøgninger (udelukkende dispensationsansøgninger og ingen meritansøgninger), hvoraf
der var truffet formandsafgørelse i to af sagerne.
Ud over dispensationsansøgningerne skulle studienævnet forholde sig til flg. to punkter:




Ansøgning om studieordningsændring for eksamen på flg. moduler:
o B04/SF-B04, ordinær eksamen
o B02/SF-B02, delprøve 2 (re-eksamen)
o K01, delprøve 1 (re-eksamen)
Ansøgning om genindskrivning på kandidatuddannelsen fra en tidligere studerende.

Af de fremsendte dispensationsansøgninger var langt hovedparten ansøgninger om udsættelse af BA
projekter og specialer. Nogle af ansøgningerne var begrundet udelukkende i covid-19-relaterede forhold
(sygdom – egne og families, manglende mulighed for børnepasning i forbindelse med nedlukningen,
manglende adgang til data/empiri og manglende adgang til litteratur). I andre tilfælde var covid-19
relaterede problemstillinger et supplerende forhold i en i øvrigt belastet situation (egen
sygdom/funktionsnedsættelse – disse forhold var der fremsendt dokumentation for).
Studienævnet lagde sig fast på en praksis for behandling af de indkomne sager, der var imødekommende i
forhold til alle ansøgningerne. Der var søgt om en del forskellige nye afleveringsfrister, men med meget få
undtagelser valgte studienævnet at lægge sig fast på 2 faste afleveringsfrister:
 Alle ønsker om afleveringsfrister frem til 1. august, får afleveringsfrist senest d. 10. august.
 Alle ønsker om afleveringsfrister frem til 31. august/1. september, får afleveringsfrist senest d. 10.
september.
De to undtagelser fra ovenstående beror på individuelle forhold.
Studienævnet understregede ligeledes den praksis, som hele tiden har eksisteret: Ved ansøgning om
tidsforlængelse af eksaminer begrundet i dokumenteret sygdom/funktions -nedsættelse bevilges der
maksimalt en tidsforlængelse på +25 %.

Ansøgninger om studieordningsændringer:
B04/SF-B04:
Studienævnet vedtog at søge dekanen om, at eksamen skal være 4timer. MCQ-spørgsmålene skal komme i
randomiseret rækkefølge, og det skal ikke være muligt at ’back tracke’ i spørgsmålene.
Derudover vil studienævnet gerne informeres om, hvordan modulansvarlig giver karakter i forhold til antal
korrekt besvarede spørgsmål.
B02/SF-B02, delprøve 2:
Modulansvarlig havde foreslået en eksamenstid på 1½ time til besvarelse af 6 spørgsmål (kortsvarsessay),
da der ikke kan kontrolleres for brug af hjælpemidler. Studienævnet fandt 1½ time for lidt og foreslog
modulansvarlige en eksamenstid på 3 timer og brug af hjælpemidler. Modulansvarlig har efterfølgende
accepteret dette, hvor der er fremsendt ansøgning til dekanen herom.
K01, delprøve 1:
Studienævnet godkendte det af modulansvarlig fremsendte forslag. Dette er efterfølgende fremsendt til
godkendelse af dekanen.
Studienævnet vedtog, at beslutningen om omlægning af eksaminer til online -eksaminer ved
sommereksamen 2020 ligger fast uanset om en evt. tidligere genåbning skulle gøre det muligt at
gennemføre både mundtlige og skriftlige eksaminer ved fysisk fremmøde på SDU.
I forhold til ansøgningen om genindskrivning fra tidligere studerende valgte studienævnet at imødekomme
den fremsendte ansøgning.

På studienævnets vegne,
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Studiekoordinator
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