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1. Konstituering af nyt Studienævn for Psykologi 2018  

 

Det nye Studienævn konstitueres. Studienævnet består i 2018 af:  

 

VIP  

Ulrich Kirk (genvalgt som formand)  

Anja Hvidtfeldt Stanek  

Anna Thit Johnsen  

 

Studenterrepræsentanter  

Lisa Ruotsalainen Lønkjær (valgt som næstformand)  

Bastian Christian Reese Dam 

Anders Müller 

 

Alle tre studenterrepræsentanter er nye medlemmer af Studienævnet. Anna Thit Johnsen er 

nyt medlem på VIP-siden og ny studieleder på Psykologi pr. 1. februar 2018. Ny studiekoordi-

nator pr. 1. februar 2018 er Leni Grue Jørgensen.  

 

Alle medlemmer har forud for mødet fået tilsendt materiale med vejledning til nye studie-

nævnsmedlemmer samt studienævnets forretningsorden.  

 

TEA og LRL spørger til, om der findes et introkursus for næstformænd. LGJ undersøger.  

 

LGJ har efter mødet fundet frem til følgende: På nuværende tidspunkt findes der ikke et deci-

deret kursus tilrettelagt for nye studienævnsmedlemmer – herunder også næstformanden. Der 

er pt. nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at se nærmere på behovet herfor. Status for 

arbejdsgruppen er, at der er udarbejdet et udkast med henblik på introduktion til nye studie-

nævnsmedlemmer. Udkastet er på dagsordenen i SAK-KVAL den 15. marts 2018. Der er lagt 
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op til et nyt koncept, hvor nyvalgte medlemmer (både VIP’ere og studenterrepræsentanter) 

skal igennem et introduktions- og kompetenceforløb. Efter SAK-KVAL skal konceptet godken-

des af Uddannelsesrådet. Konceptet forventes at kunne gennemføres fra efteråret 2018.Stu-

diekoordinator LGJ vil orientere, så snart der er nyt at berette.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt uden kommentarer  

 

3. Godkendelse af referat fra den 12. december 2017 (bilag)  

 

Godkendes uden kommentarer.  

 

4. Dispensations- og meritsager (lukket punkt) (bilag)  

Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt.  

 

 

5. Drøftelse samt evt. godkendelse af indkomne evalueringer og handleplaner (bilag) 

 

Der er praksis for, at studieleder og den enkelte modulbestyrer sammen udarbejder en hand-

leplan, når undervisningsevalueringen er gennemført. Herefter bringes handleplanen på Stu-

dienævnsmøde til orientering v. studieleder og kommentering i studienævnet.  

 

ATJ gennemgår evaluering/handleplan for følgende moduler i E17:  

 

• B02/SF-B02, Kognitiv Psykologi, inkl. metode 2 

• K02, Færdighedstræning, den professionelle samtale  

 

Studienævnet tog evalueringerne til efterretning og havde ingen bemærkninger. 

 

Der skal ifølge ATJ strammes op på evalueringsproceduren. Der vil blive lavet en ekstra ind-

sats for at motivere de studerende til at evaluere.  

 

 

6. Social studiestart – evaluering til orientering (bilag)  

 

Den sociale studiestart på Psykologi E17 er evalueret med en svarprocent på 35. Til sammen-

ligning var den 28% året før.  

 

De studerende udtrykker stor tilfredshed med studiestarten. Dog en anelse presset med 

mange arrangementer, som med fordel kunne have været spredt ud over flere uger om muligt.  

 

7. Orientering om behandling af delpolitikker samt nedsættelse af arbejdsgruppe (bi-

lag: turnusplan og behandling af delpolitikker 2018) Link til delpolitikker på SDU 

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet 2 dokumenter til brug for studienævnene 

ifm. implementering af kvalitetspolitikken for perioden 2018 – 2021. Studienævnet drøfter tids-

punkt og form for behandling af gennemgang af årets delpolitikker. 

 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet/kvalitetspolitikken
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Det blev besluttet at den første delpolitik ’Delpolitik for studiemiljø’ skal behandles på studie-

nævnsmødet i maj, og den anden ’Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og viden-

grundlag’ på studienævnsmødet i oktober.  

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe for kvalitetsarbejdet bestående af: 

 

• studienævnets næstformand: Lisa Ruotsalainen (har en særlig rolle)  

• studieleder: Anna Thit Johnsen  

• og en studenterrepræsentant: Anders Müller  

 

Arbejdsgruppen står i spidsen for behandlingen af forårets delpolitik ’Delpolitik for Studiemiljø’. 

På mødet blev det besluttet, at Studienævnet på et senere tidspunkt beslutter, om samme ar-

bejdsgruppe skal tage sig af efterårets delpolitik, eller om der skal nedsættes en ny.  

 

LGJ sender materiale fra en anden SUND-uddannelse til inspiration til arbejdsgruppen. Dette 

som eksempel på, hvordan der kan arbejdes med delpolitikken.  

 

 

8. Godkendelse af datoer for studienævnsmøder i 2018 samt godkendelse af årshjul 

for studienævnets arbejde (bilag: møderække og årshjul)  

 

Årshjul og mødedatoer for 2018 godkendes.  

 

Der er enighed om, at vi fastholder tirsdag som mødedag for både merit- og dispensationsud-

valg samt studienævnsmøder.  

 

Desuden aftales, at LGJ sender mail til studienævnsmedlemmerne 14 dage forud for et møde 

mhp. at indhente punkter til dagsordenen samt få registreret, hvem der deltager. Sidstnævnte 

af hensyn til bestilling af forplejning samt vurdering af, om Studienævnet er beslutningsdygtigt 

alt efter antal tilmeldte.  

 

LGJ opfordrer til, at studienævnets medlemmer løbende angiver i Outlook-bookingerne, hvor-

vidt de kan komme til møderne.  

 

9. Orientering samt drøftelse af retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervis-

ning (bilag: retningslinjer)  

 

Uddannelsesrådet har i juni 2017 vedtaget nye retningslinjer for studerendes lyd- og billedop-

tagelse af undervisning. Disse retningslinjer beskriver studerendes mulighed for lyd- og billed-

optagelse af undervisning på SDU samt efterfølgende brug af optagelserne.  

 

Studerende må ifølge retningslinjerne gerne lyd- og billedoptage undervisningen til egen privat 

brug – det er god stil at orientere underviser om dette på forhånd, men altså ikke et krav. Un-

derviser kan af pædagogiske årsager bestemme, at undervisningen ikke må optages, hvilket 

dog kræver, at de studerende er oplyst om dette på forhånd, enten i studieguiden, undervis-

ningsmaterialet eller andetsteds. (OBS: der gælder særlige regler for SPS-studerende).  

 

Ved overtrædelse af retningslinjerne kan studerende indberettes til rektor mhp. at der træffes 

disciplinære foranstaltninger over for den studerende.  

 

LGJ gør retningslinjerne tilgængelige for de studerende på MitSDU.  
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10. Orientering om ændring i Eksamensbekendtgørelse vedr. ret til individuel udprøv-

ning - BA- projekter og specialer (bilag: mail til studieledelsen)  

Den nye bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. september 2018. Den vil være gældende for alle 

studerende, og vil kræve en ændring i studieordningen. Studerende har således fra E18 ret til 

at skrive BA- projekter og speciale alene.  

 

På Psykologi vil det kun medføre en ændring på bachelor.  

 

Studiet har stadig mulighed for selv at definere rammerne, herunder eksempelvis differentie-

ring af antal vejledningstimer, alt efter om studerende skriver alene eller i en gruppe, og diffe-

rentiering i forhold til hvorvidt den afsluttende opgave skal forsvares mundtligt eller ej.  

 

Tiden må vise, hvorvidt de studerende vælger at skrive alene.  

 

11. Evt.  

 

Næste studienævnsmøde er tirsdag den 20. marts 2018 kl. 12.30.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulrich Kirk    Leni Grue Jørgensen  

Studienævnsformand   Studiekoordinator  

  


