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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.

4. Øvrige sager (§ 18, a) Evalueringer og handleplaner (lukket punkt)
stk. 4, nr 5)
• B01/SF-B01
Forskellen i svarprocent mellem BA og SF illustrerer på fineste vis
forskellen på at gennemføre evalueringen i undervisningen og
ikke. Sund. Fak. havde ikke fremsendt link til evaluering rettidigt til
de sidefagsstuderende, som måtte udfylde den efter sidste undervisningsgang. Evalueringen viser en generel tilfredshed hos de
studerende. Dog føler de sidefagsstuderende sig adskilt fra de bachelorstuderende og anfører bl.a. tutorundervisningen for dem ikke
er relevant. Modulansvarlig har udarbejdet en grundig handleplan
og forespørger studienævnet, om der skal handles på
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•

bemærkningerne fra de sidefagsstuderende. Dette affødte en diskussion i studienævnet om de problemstillinger, som også tidligere
er blevet fremført af de sidefagsstuderende. Holdningen i studienævnet og konklusionen på diskussionen blev, at studienævnet/
studieledelsen er nødt til at tale med de sidefagsstuderende om
sidefagsuddannelsen generelt. Det blev forslået indledningsvis at
inddrage de faglige tutorer for sidefag. Derudover måtte studienævnet – endnu engang – konstatere, at der er hårdt brug for en
gennemgående faglig tovholder for sidefagsuddannelsen.
B05/SF-K05
Evalueringerne af dette modul har en forholdsvis lav svarprocent
(BA: ca. 34 % og SF: ca. 30 %). Dette gør i sig selv, at resultatet er
mindre brugbart end ved en højere svarprocent. Af besvarelserne
fremgår nogle kritikpunkter, som er adresseret i handleplanen, herunder at der er for mange undervisere på modulet og sammenhængen mellem undervisning og eksamensform. Studienævnet
tog handleplanen til efterretning og havde en generel diskussion af
fordele og ulemper ved MCQ som eksamensform. Studienævnet
anbefaler en generel diskussion af eksamensformer over hele uddannelsen – et emne som vil blive taget op i studienævnet. Studienævnet anbefaler ligeledes, at der tilføjes underviser-ressourcer til
modulet til at arbejde med evt. andre undervisningsformer, eksempelvis TBL samt kontinuitet i undervisningen.

b) Behandling af studiemiljøundersøgelser (SMU) 2019:
Studienævnet behandlede studiemiljøundersøgelsen (SMU) 2019 og
den af studielederen udarbejdede handleplan for Psykologi. Handleplanen gennemgik de emner i undersøgelsen, som studienævnet/instituttet har indflydelse på at gøre noget ved:
• Stress
• Faglige/sociale tilbud (herunder en snak om facilitering af læsegrupper – der bør samlet op på dette på modul B05 i forhold til det
indledende arbejde med læsegrupper på første modul
• Kontakt til undervisere
• Krænkende adfærd – det bør med i instituttets nyhedsbrev, hvor
studerende skal henvende sig, hvis de føler sig udsat for krænkende adfærd (faglige vejledere og studiekoordinator/studieleder)
Handleplanen sendes videre til det Sundhedsvidenskabelig Fakultet
med henblik på en samlet handleplan for alle fakultetets uddannelser.
c) Behandling af delpolitik – Universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
Udskydes til næste møde.
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d) Orientering om evaluering af social studiestart:
Studienævnet tog den af U&K fremsendte evaluering til efterretning.
e) Forhåndsgodkendelse af valgfag på filosofi som et B11-valgfag:
Studienævnet har modtaget et tilbud fra Filosofi om at psykologistuderende er velkomne på et af deres valgfag. Det drejer sig om faget, Viljens frihed - Hovedtemaer i den moderne debat / Freedom of the will Main themes in the contemporary debate
Studienævnet forhåndsgodkendte faget til at det kan tælle som et
B11-valgfag. Der er tale om et fag på KA-niveau, men Filosofi er indforstået med, at det er bachelorstuderende fra Psykologi, der evt. vil
deltage. Faget er også åbent for bachelorstuderende på Filosofi.
f) Psykometri og test på uddannelsen. Indledende diskussion.
Udskydes til næste møde.
5. Eventuelt

Anna Thit Johnsen kunne oplyse, at grundet en lang sagsbehandlingstid, kan den studieordningsændring for B11/B12, som studienævnet vedtog på det sidste møde ikke nå at blive implementeret helt før i
2021, idet der fortsat skal arbejdes med en revision af læringsmålene
for det to fag. Dette arbejde fortsætter i gruppen af studieledelse og
modulansvarlig.

Med venlig hilsen

Anne-Christina Nielsen
Studiekoordinator
Institut for Psykologi
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