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Punkter til drøftelse:
Punkt 1:

Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af punkt under pkt. 4, Øvrige sager:
5. B10 – fordeling på valgfagsspor samt diskussion af re-eksamensform.
Herefter blev dagsorden godkendt.

Punkt 2:

Godkendelse af referat af møde d. 26. maj og 24. august 2020
•

Godkendt pr. mail og lagt ud på hjemmesiden

Punkt 3:

Ansøgning fra studerende
1. Dispensationssager (lukket punkt)
2. Meritsager (lukket punkt)
Gennemgang af sagerne. Indstillingerne fra merit- og dispensationsudvalget
blev fulgt. Studienævnet traf beslutning i de sager, som merit- og
dispensationsudvalget havde lagt op til en bredere diskussion af.

Punkt 4:

Øvrige sager
1. Evalueringer og handleplaner
• B04/SF-B04
Studienævnet fandt den fremsendte handleplan god baseret på den
usædvanlige situation, som faget blev gennemført i.
• B08/SF-K08
Behandlingen af denne evaluering blev udskudt, da handleplan ikke var
indeholdt i mødematerialet. Behandles på næste studienævnsmøde d.
28.10.2020.
• B12
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Behandlingen af denne evaluering blev udskudt, da handleplan ikke var
indeholdt i mødematerialet. Behandles på næste studienævnsmøde d.
28.10.2020.
•

SF-K09
Studienævnet noterer sig, at det er godt, at der er blevet udpeget en
overordnet koordinator for sidefagsuddannelsen, og handleplanen for
dette modul tages til efterretning.

•

K06 (alle valgfag)
-Anvendt Psykotraumatologi
-Eksistentielle og religiøse tendenser…
-Arbejde med børn og unge
-Udlandsspor
Studienævnet bakker op om handleplanens ønske om at koordinere fagene
endnu mere, således at der er ensartethed i beskrivelsen af eksempelvis
eksamensbestemmelser, opbygning af logbog mm.

•

K08
Evalueringerne giver i et vist omfang udtryk for et ønske om, at der
indføjes mere detaljerede retningslinjer ind i specialeguiden. Studieleder
og modulansvarlig er ikke enig heri og ønsker hellere at imødekomme
problemstillingen ved at afholde flere vejledende møder om diverse emner
relateret til specialeprocessen med specialevejlederne. Studienævnet er
enigt i denne betragtning.
Det blev drøftet om der kan gøres noget for at orientere de studerende om
hvad de skal gøre, hvis de oplever problemer i samarbejdet med deres
vejleder. Studieledelse og modulansvarlig vil igangsætte en proces om
dette.

2. Studenterevaluering af hele uddannelsen
Studielederen delte på mødet sit udkast til en handleplan. Studienævnet
diskuterede flere af de af studielederen fremhævede punkter, men pga. af
manglende tid på mødet blev det besluttet sende handleplanen rundt til
studienævnet til kommentering umiddelbart efter mødet. Studieleder vil samle
op på kommentarerne, og på baggrund heraf udarbejde en endelig handleplan,
der ligeledes vil blive rundsendt til studienævnet til endelig godkendelse. Skulle
der opstå behov herfor, kan emnet også blive taget op på studienævnsmødet i
oktober.
3. Omlægning af undervisning i 2. kvartal (indledende diskussion)
Studiekoordinator kunne i forlængelse af møde for studiekoordinatorer
tidligere på dagen fortælle, at processen for undervisning i 2. kvartal af
efterårssemesteret forventes igangsat ultimo uge 38 med svarfrist ultimo uge
39. Processen vil foregå som en dialog mellem ledelsen af U&K samt
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studieledelsen. Principperne for prioritering af fag, der kan undervises ved
fysisk tilstedeværelse forventes at være nogenlunde de samme som i
forbindelse med processen for 1. kvartal – dog vil der formentlig ikke blive
givet dispensation for afstandskravet i samme omfang som for 1. kvartal. De
endelige retningslinjer afventer dog godkendelse af fakultetets øverste ledelse.
4. Praksisbeskrivelse for behandling af dispensationssager
På grund af manglende tid på mødet blev dette punkt udsat til
studienævnsmødet i oktober.
5. B10 – fordeling på valgfagsspor samt diskussion af re-eksamensform.
I år har der i forbindelse med fordeling af studerende på de enkelte valgfagsspor været en meget stor andel af studerende, der har ønsket sexologi – en del
flere end sidste år, hvor fordelingen var mere jævn. Da vi i år også er
begrænset af de restriktioner, som covid-19-situationen har medført, har vi
ikke mulighed for at give flere studerende adgang til undervisningslokalet, end
den udmeldte corona-kapacitet tillader. Modulansvarlig, uddannelsessekretariat og studieledelse har modtaget en del studenterhenvendelser
herom, hvorfor sagen blev taget op på dette studienævnsmøde. Resultatet af
diskussionen blev, at det ikke er muligt at ændre på tilrettelæggelsen af
valgfagene i indeværende år, da undervisning bliver planlagt igennem en
længere periode på flere måneder forud for modulstart. Sexologi er et
populært fag, hvilket er en af grundene til at der er planlagt fælles
forelæsninger i faget for alle studerende. Studienævnet mener heller ikke, at
det er en god løsning at facilitere, at halvdelen af holdet følger faget online.
Det faglige argument herfor er at B10 netop er tilrettelagt som et fag, hvor
man har mulighed for at fordybe sig i mindre hold med fysisk tilstedeværelse.
Studienævnet beklager den store frustration, som udspringer af at studerende
ikke har fået det ønskede valgfag. Men det er ikke altid muligt at tilgodese alles
ønsker i situationer, hvor der skal afgives prioriteringer. Dette vil også gøre sig
gældende på moduler som B11 og K06, samt i forbindelse med tildeling af
praktikplads, samt bachelor- og specialevejleder. Det er meget vigtigt, at man
som studerende accepterer dette forhold.
Herefter fulgte en diskussion af rammer og indhold for re-eksamensopgaven.
Det ligger fast, at der bliver tale om en 48-timers skriftlig hjemmeopgave.
Studienævnet ønsker på sigt at indføre samme regel på B10, som er gældende
på B11 og flere kandidatfag der ved ordinær eksamensform er beståelse ved
aktiv deltagelse og tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningen – nemlig at
man skal have været til stede i min. 50 % af undervisningen for at kunne
deltage i re-eksamen. Studienævnet nedsatte en gruppe bestående af
studieleder, modulansvarlig og studienævnsformand til at udarbejde et forslag
til en re-eksamensopgave, der tager højde for såvel de studerende, som har
fået dispensation til at skrive re-eksamensopgave som ordinær eksamen pga.
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sygdom som de studerende, der ikke lever op til tilstedeværelseskravet og som
skal deltage i re-eksamen i deres andet prøveforsøg. Studienævnet var enige
om, at studerende i sidstnævnte tilfælde skal eksamineres i de emner, hvor
deres fravær har været størst. Såkaldt ’almindeligt’ fravær (manglende
opfyldelse af tilstedeværelseskravet) opgøres altid først ved modulet
afslutning, og re-eksamen afholdes ved efterfølgende sommereksamenstermin.
Punkt 5:
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Eventuelt
• Orientering om afholdelse af forsinkelsessamtaler
Studiekoordinator orienterede om, at de faglige vejledere har tilbudt
forsinkelsessamtaler til alle de studerende på såvel bachelor- som
kandidatuddannelsen, der er forsinkede i et eller andet omfang. Nogle
studerende har taget imod tilbuddet, men bestemt ikke alle.
• Ny udvekslingsaftale for psykologi-studerende
Studiekoordinator kunne oplyse, at der er underskrevet en
udvekslingsaftale med Department of Psychology hos University of Macau
for faktultetes psykologistuderende

