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3. Ansøgninger fra
studerende (§18,
stk. 4, nr. 4)

a) Dispensationssager (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.
b) Meritsager (lukket punkt)
Gennemgang af sagerne. Indstillingerne fra merit- og dispensationsudvalget blev fulgt.
c) Orientering om dispensations- og meritsager afgjort administrativt hen over sommeren 2019
Studiekoordinator orienterede kort om de sager, der er blevet behandlet administrativt hen over sommeren 2019.

4. Øvrige sager (§ 18, a) Evalueringer og handleplaner (lukket punkt)
stk. 4, nr 5)
• B04/SF-B04
Studienævnet tager evaluering og handleplan til efterretning. Modulansvarlig har et fremtidigt ønske om et obligatorisk element i
undervisningen til brug i forbindelse med feedback. Studienævnet
imødeser konkret ansøgning fra modulansvarlig.
• B08/SF-K08
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•

•

•

Ny modulkoordinator har gennemført såvel en grundig midtvejsevaluering samt almindelig slutevaluering og har fremsendt materiale herom til studienævnet. Den ordinære handleplan fremsendes
efterfølgende efter aftale med modulansvarlig, således at den kan
lægges på hjemmesiden. Studienævnet konstaterer, at modulansvarlig har identificeret nogle emner undervejs, som der er blevet
arbejdet med, og studienævnet tager evalueringen til efterretning.
B12:
Ny modulkoordinator blev udpeget undervejs i det forløb, som er
blevet evalueret. Studienævnet tager den meget grundigt udarbejdede handleplan til efterretning, og har som eneste kommentar, at
metodefriheden under udarbejdelsen af BA-projekterne skal tydeliggøres mere i studieguiden, end de tidligere har været.
K06:
Systemisk terapi
Eksistentielle-religiøse problemstillinger
Børn og unge
Psykotraumatologi
Udlandsspor
Studienævnet tager evalueringerne til efterretning og konstaterer
at de valgfagsansvarlige har taget hånd om de fremførte kritikpunkter i de fremsendte handleplaner, bla. behovet for at tydeliggøre sammenhængen mellem logbøgerne og eksamen, samt at
der skal gives mere individuel feedback til de studerende som er i
udlandet.
K08
De i evalueringen fremhævede kritikpunkter omkring opstart/annoncering af specialeprocessen er blevet imødekommet i forbindelse med opstart af nyt forløb. Studieledelsen er i dialog med
Syddansk Universitetsbibliotek om tilrettelæggelsen af bibliotekskurser for det nye hold. Her bør fokus være på ”kvalificeret litteratursøgning” og dermed inddrage alle de metoder, som studerende
ønsker at benytte sig af i forbindelse med udarbejdelse af speciale
(kvanitative eller kvalitative studier, systematisk review m.fl.)

b) Eksamen på K03:
Studienævnet har modtaget en indstilling fra modulansvarlig for K03
om at ændre eksamensform fra skr. stedprøve uden hjælpemidler til
skr. hjemmeopgave på 48-timer med alle hjælpemidler. Modulansvarlig begrundede sin indstilling således:
” dette vil spare ressourcer til eksamensvagt osv. samt give de studerende en mulighed for at gå dybere ind i emnet og levere en opgave af
bedre kvalitet. I det de er på kandidaten og snart skal til at skrive speciale giver det mening, at de får bedre mulighed for at øve det skriftlige. Vi har fået lov til at give dem feedback på eksamensopgaverne
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og dette vil også kunne hjælpe dem bedre, hvis de har haft mulighed
for at gå i dybden med opgaven”. Studienævnet er alle enige om, at
dette vil være en forbedring og imødekommer indstillingen og eksamensformen vil blive ændret for indeværende semester.
c) Forslag til studieordningsændring af B11
Studienævnet har modtaget en indstilling til studieordningsændring for
B11. Indstillingen er indsendt til studienævnet af modulansvarlig og
studieledelsen og kommer i forlængelse af et møde mellem modulansvarlige for B11 og B12, studieleder samt valgfagsansvarlige (sidstnævnte enten ved fremmøde eller indsendt bidrag).
ATJ indledte diskussionen af punktet med at give et historisk rids over
udviklingen omkring modul B11 og koblingen til B12. Den nuværende
form, hvor B11 er et opgaveseminar, der leder frem til BA-projektet
blev indført for godt to år siden, men har imidlertid været svær at administrere i praksis. Dette skyldes bl.a. det faktum, at det ikke længere
kan stilles som krav, at BA-projekter skal skrives i grupper, og derfor
kan det ikke altid imødekommes, at de studerende kan få en vejleder
fra deres B11-fag.. I disse tilfælde kan det give problemer, når en vejleder skal vejlede en opgave, hvis problemformulering er blevet godkendt af en tidligere B11 underviser. Derudover lukker den nuværende
form for at den studerende kan skrive BA-projekt om et andet emne,
end det på opgaveseminaret valgte emne, samt i en anden gruppe.
Sidst men ikke mindst havde nogle af de valgfagsansvarlige udtrykt
ærgrelse over, at deres valgfag kun kom til at handle om bacheloropgaven, fordi de studerende var så fokuserede på dette.
Studienævnet indledte en diskussion om disse emner i forbindelse
med behandlingen af evalueringerne for på mødet i maj måned. Det er
i lyset af ovenstående, at en proces ledet af ATJ blev sat i gang og
mødet mellem modulansvarlige, valgfagsansvarlige og studieledelse
blev holdt.
Indstillingen består grundlæggende af to ønsker om ændringer:
• B11-modulets titel ændres tilbage fra nuværende ’Opgaveseminar’
til ’Psykologiske valgfag’. Dette for at holde fokus på det faglige
aspekt af modulet (neuropsykologi, smertepsykologi mm.)
• At koble de BA-projektforberedende aktiviteter formelt til B12-modulet og gøre modulansvarlig for B12 ansvarlig for disse aktiviteter.
ATJ siger, at underviserne har diskuteret det grundigt, og at der er af
de implicerede undervisere som er uenig i den foreslåede ændring,
hvilket studienævnet skal vide.
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Studienævnet diskuterede det indkomne forslag, iflg. hvilket de BAprojektforberedende aktiviteter foreslås placeret mellem modul B11 og
B12. Fra studentermedlemmernes side argumenterede man for, at det
ville være for sent i forløbet i forhold til, at man kunne bruge nogle af
disse værktøjer (bl.a. VINKO) på B11-modulets faglige emne, hvis de
blev placeret tidligere evt. i starten af B11. Et andet element af diskussionen gik ud på et forslag om at tildele de BA-projektforberedende
aktiviteter deres egne, selvstændige ECTS-point.
Studienævnet endte med at vedtage flg. (som ikke 100 % følger indstillingen fra modulansvarlige og studieledelse):
• B11 omdøbes til ’Psykologiske valgfag’
• Der defineres en delprøve under B12 af et omfang på 2-3 ECTS,
der omfatter de BA-projektforberedende aktiviteter (VINKO, metodeforelæsninger, skriveforberedelse, ’den gode opgave’). Disse
aktiviteter placeres tidsmæssigt forud for eller i forbindelse med
opstart af B11 og bestås, når den studerende i starten af B12 indleverer en problemformulering for BA-projekt.
• Det vil fortsat være muligt at trække elementer af de BA-projektforberedende aktiviteter ind i undervisningen på B11, men hovedfokus vil være på valgfagets faglige del.
ATJ bringer studienævnets beslutning videre til modulansvarlige for
B11 og B12, som skal arbejde med den praktiske implementering af
beslutningen.
d) Studenterevaluering af hele uddannelser, sommer 2019
Udsættes til næste studienævnsmøde.
e) Psykometri og test på uddannelsen. Indledende diskussion.
Udsættes til næste studienævnsmøde.
5. Eventuelt

Studiekoordinator henledte studienævnets studentermedlemmer opmærksomhed på, at de snart er på valg til studienævnet for kalenderåret 2020.

Med venlig hilsen

Anne-Christina Nielsen
Studiekoordinator
Institut for Psykologi
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