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Dagsorden: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
Godkendt. 

2. Godkendelse af re-
ferat fra møde 3. 
april 2019 

Godkendt. Fremover bedes evt. rettelser til referatet fremsen-
des til ACN hurtigst muligt efter udsendelse, idet referatet skal 
uploades til hjemmeside senest 14 dage efter mødet. 
 

3. Orienteringspunkt: 
Introduktion til 
SAGA 

ACN orienterede kort om SAGA og brugen heraf. 

4. Ansøgninger fra 
studerende: 
 

a) Dispensationssager (lukket punkt) 
Kort gennemgang af sagerne. Indstillingerne fra me-
rit- og dispensationsudvalget blev fulgt. Studienæv-
net traf beslutninger i de sager, som merit- og 
dispensationsudvalget var i tvivl om 

 
b) Meritsager (lukket punkt) 

Hovedparten af ansøgningerne om forhåndsmerit 
kunne ikke behandles på mødet, da der ikke forelig-
ger svar fra fagansvarlige endnu.  
 
Herefter fulgte endnu en diskussion af ansøgnings-
processen i forbindelse med ansøgninger om for-
håndsgodkendelse. ACN fremførte, at ansøgnings-
processen er for ufleksibel, hvis vi forlanger at de 
studerende kun kan få forhåndsmerit for det antal 
ECTS, som de skal bruge til et givet fag. Der åbnes 
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derfor op for at man godt kan søge at få godkendt lidt 
flere fag, end man rent faktisk skal bruge.  
 

c) Diskussion af fremsendte studieplaner og evt. 
studienævnsgodkendelse heraf 
Studienævnet har haft den praksis ikke at godkende 
eller afvise alternative studieplaner. Dette fordi stu-
dienævnet med en evt. godkendelse kan komme til 
at godkende en studieplan, der ikke kan gennemfø-
res pga. evt. ændringer i studieordningen. Men i 
nogle tilfælde kan en studerende have brug for at få 
en godkendt studieplan, bl.a. i forbindelse SU. Hvis 
studienævnet godkender en alternativ studieplan og 
anfører at det er med forbehold for evt. ændringer i 
studieordningen, samt giver den studerende ansvar 
for at holde sig orienteret om evt. studieordnings-æn-
dringer, bør der ikke være problemer med at god-
kende en alternativ studieplan. 
 

d) Status på igangværende sager (lukket punkt) 
ACN opdaterede studienævnet om igangværende 
sager. 
 

5. Øvrige sager: a) Evalueringer og handleplaner 
B03/SF-B03:  
Evalueringer udviser en jævn tilfredshed. Kritik af 
amerikanske grundbøger (for 3. år i træk) 
Handleplan lægger ikke op til de store ændringer. 
ATJ: der bliver arbejdet på at udvikle metodedelen. 
BD: instruktorerne efterlyser oplæring. ATJ vil tage 
dette op med den modulansvarlige. 
B07/SF-K07 
Generelt rigtig fine evalueringer, I år nyt eksamens-
format, som overvejende er gået godt. 
Handleplan lægger op til at placere mere undervis-
ning tidligere i forløbet, inden opgaveskrivning går i 
gang. 
Fremadrettet vil der være to statistik-undervisere på 
både B05 og B07. Antal statistiktimer på B07 hæves. 
B11, Smertepsykologi: 
B11, Neuropsykologi: 
B11, Arkitekturpsykologi: 
Generelt er der en udfordring med sammenhæng 
mellem B11 og B12. Positiv evaluering af undervis-
ning i opgave-skrivning. Der har været diskussioner 
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blandt undervisere på valgfagene af, hvad en BA-op-
gave skal være (review, metaanalyse…). Det er ble-
vet strømlinet lidt i år og vil blive strømlinet mere 
fremover. Næste år håber vi på også at få introduce-
ret den mere teoretiske opgave. Samme modulkoor-
dinator på B11 og B12 næste år vil være en fordel. 
Men det fremhæves også som en mulig fordel at 
splitte de to fag op. Studienævnet hørte, om de ti fag 
kunne køre parallelt i stedet for sekventielt. I nogle til-
fælde efterlystere de studerende mere faglig fordy-
belse i faget. 
Diskussion af sammenhængen mellem B11 og B12. 
 

b) Godkendelse af mundtlig eksamen over Skype/ 
Adbobe Connect: 
Godkendt. 
 

c) Behandling af delpolitik for rekruttering og opta-
gelse: 
Næstformandens gennemgang blev taget til efterret-
ning. Studienævnet gav studieleder mandat til at på-
føre studienævnets bemærkninger til de forskellige 
punkter. 

 
d) Udveksling/internationalisering: 

Næstformanden havde bedt om at få dette punkt på 
dagsordenen, og havde udarbejdet et bilag i forlæn-
gelse med arbejdet med behandling af delpolitik. ATJ 
og ACN orienterede om den internationale koordina-
tors arbejde med udvekslingsaftaler til psykologistu-
derende. Studienævnet opfordrede til at bilaget sen-
des til international koordinator Ditte Salling. 
 

6. Eventuelt: • Behandling af dispensations- og meritsager frem til 
næste møde: Mandat til formandsbehandling af 
akutte sager og ellers adm. behandling efter delega-
tion. 

• Evt. ekstraordinært møde i august til behandling af 
resterende evalueringer for FS19? Det blev ikke vur-
deret som nødvendigt, men septembermødet kan   
udvides med ½ time. 

• ACN orienterede kort om optag på KA-uddannelsen 
af ikke-retskravsbachelorer. Ca. 60 studerende har 
fået tilbudt en plads. 
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Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne-Christina Nielsen 
Studiekoordinator 


