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1.

Godkendelse af dagsorden

6. juli 2018

lgjorgensen@health.sdu.dk
Tlf. 65507136

Dagsorden godkendt uden kommentarer.
2.

Godkendelse af referat fra den 20. februar 2018

Referat godkendt uden kommentarer.
3.

Dispensations – og meritsager (lukket punkt)

4.

Godkendelse af studieordningsændringer

Kandidatstudieordning – K04 og K05
Indstilling til præcisering af studieordningen i forhold til tilstedeværelseskravet på K04, praktikophold, delprøve 2 (returdage) og K05, Lovgivning og Etik, hvor der kræves henholdsvis 75%
og 80% fremmøde for at bestå. Der har vist sig en tendens til, at studerende (mange med
praktik i udlandet) fejlagtigt tror, de kan udeblive delvist eller helt og blot udarbejde en afløsningsopgave i stedet. Reglerne for tilstedeværelse ønskes derfor gjort mere eksplicitte for at
undgå misforståelser.
Det ønskes præciseret, at der i tilfælde af manglende opfyldelse af tilstedeværelseskravet på
ovennævnte moduler, kræves en tilstedeværelse på min 50% i undervisningsaktiviteterne,
hvis den studerende skal kunne bestå ved udarbejdelse af en afløsningsopgave. Ved fravær
over 50%, skal modulerne tages om.
LGJ gør opmærksom på, at en præcisering i studieordningen først vil kunne gælde fra næste
forår (jf. Registrering & Legalitets praksis), hvor de to omtalte moduler startes op. Der er et
stort ønske om, at ændringen skal være gældende for det igangværende hold, der begyndte
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modulerne i foråret 2018 – ikke mindst set i lyset af, at ændringen blev meldt ud til de studerende allerede ved modulstart.
Det besluttes, at ordlyden i studieordningen bevares, og at præciseringen i stedet fremgår af
studieguiden for K04 og K05 fra E18 og frem. ATJ informerer Anne-Christina Nielsen mhp. tilretning.
Fremadrettet arbejdes der på at lave et intensivt forløb/spor for studerende, der tager deres
praktik i udlandet, så tilstedeværelsesdelen ligger samlet.

Bachelorstudieordning – Ret til individuel udprøvning
En ændring i eksamensbekendtgørelsen tilsiger, at alle studerende pr. 1. september 2018 har
ret til individuel udprøvning ved afsluttende projekter – dvs. bachelorprojekt og speciale. For
Psykologis vedkommende medfører det kun en ændring i bachelorstudieordningen vedr. bachelorprojektet, og studerende kan fra og med den 1. september 2018 frit vælge at skrive det
afsluttende projekt alene eller i gruppe.
Ændringen gælder for alle studerende, der underskriver specialekontrakt efter den omtalte
dato.
Studienævnet godkender ændringen og ny formulering i studieordningen for bacheloruddannelsen.

Bachelorstudieordningen - B06
Modultovholderne på B06, Sundheds- og medicinsk psykologi, inkl. metode 5, Frans Pouwer
og Nanna Lindekilde ønsker følgende 2 ændringer på modulet:
1)
2)

Indførelsen af en forudsætningsprøve med tilstedeværelseskrav midtvejs i modulet –
1 dag med præsentationer
Ændring i eksamensformen

Ovenstående drøftes af Studienævnet – herunder for og imod henholdsvis MCQ- og essayeksamen, integrering af metodedelen i undervisningen versus som selvstændig 5 ETCS-eksamen, samt for og imod obligatorisk forudsætningsprøve. Ressourcer til administrativ håndtering bør tages i betragtning, og særligt studenterrepræsentanterne i Studienævnet udtrykker
ønske om essay-eksamen frem for MCQ, da øvelsen i at skrive anses for væsentlig.
LGJ gør opmærksom på, at en ændring i studieordningen jf. ovennævnte skal varsles over for
de studerende og derfor ikke kan gøres gældende allerede fra efteråret 2018. Registrering &
Legalitet har oplyst, at der er frist for indmeldelse af studieordningsændringer den 1. december 2018 med virkning fra efterårssemesteret 2019.
På baggrund af Studienævnets betragtninger kontakter ATJ modultovholderne med henblik på
det videre arbejde med en mulig ændring på modulet.

5.

Drøftelse samt godkendelse af indkomne undervisningsevalueringer og handleplaner

ATJ gennemgår evaluering/handleplan for følgende moduler og valgfag med følgende kommentarer:
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Modul B06 (E17)
Der har tidligere været en del udfordringer på modulet, men der arbejdes indgående på fortsat
forbedring – herunder har modulet nu 2 modulansvarlige, der sammen med studieledelsen ser
nærmere på indhold såvel som eksamen.
Modul B07 (F18)
Fag der i store træk fungerer godt.
Modul B09 (E17)
Ny lektor på vej
Modul B10 (E17)

Valgfagene eHealth, Politisk psykologi, Sexologi og Tværkulturel psykologi kører rigtig
fint, har generelt positive evalueringer og fortsætter som hidtil. Der vil altid være forskel
på holdstørrelsen grundet forskellig søgning til de enkelte fag. eHealth har færrest deltagere.
Modul K01 (E17)

Fungerer fint. Det er fortsat en udfordring at dække kliniske kompetencer internt.
Modul K03 (E17)
Der kan fortsat arbejdes på den røde tråd, men faget fungerer godt. Få medicinske psykologer
i Danmark.
Modul K04 (E17)
Praktikophold: Der holdes godt hånd i hanke med praktikken på Psykologi. Mange positive
kommentarer - det fungerer, som det skal.
Returdagene: Nogle grupper har haft svært ved at få det til at fungere, men det skal man
kunne på kandidaten. Der er mulighed for at lave selvvalgte grupper ud over de obligatoriske.
Modul K07 (E17)
Kvalitativ metode og kvantitativ metode fungerer godt. Der vil blive skåret lidt i pensum på
Kvalitativ metode. På Kvantitativ metode giver nogle studerende udtryk for, at statistik-delen er
lidt svær. Det skal gøres bedre.

Studienævnet godkender samtlige handleplaner.

6.

Drøftelse af procedure for undervisningsevalueringer

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet gør opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt,
at evalueringerne kun går på selve undervisningen og ikke også på eksamen, da disse bør
ses i relation til hinanden. LGJ oplyser, at der kun koordineres evaluering af undervisning, og
at det står de modulansvarlige frit for at gennemføre en evaluering specifikt for den enkelte eksamen om ønsket.
LGJ orienterer om, at der fra næste semester sendes en mail ud til de modulansvarlige på alle
SUND-uddannelser kort før det enkelte modul slutter. Af mailen fremgår det, at evalueringen
sendes ud til de studerende 2 dage før sidste undervisningsdag, og at der skal afsættes tid til
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gennemførelse af evalueringen i løbet af den sidste undervisningsdag for at sikre højst mulig
svarprocent. Fra Fakultetets side er der indført ny praksis, som sikrer, at alle fag fremover
evalueres til tiden samt at sidefagsstuderende huskes. Ændringen i arbejdsgangen sker med
henblik på at få processen med mange evalueringer til at glide mere gnidningsfrit.
Studienævnet bakker op om, at alle undervisere skal afsætte tid til evalueringen.
Handleplaner og evalueringer vil fremover blive gjort tilgængelige på hjemmesiden.

7.

Orientering om aftagerpanelsmøde

Der orienteres kort om referat samt handleplan fra aftagerpanelsmødet torsdag den 18. januar
2018. Det nævnes, at der ved næste aftagerpanelsmøde primo 2019 vil være fokus på fysisk
og psykisk studiemiljø. Behandlingen af delpolitikken for netop studiemiljø i 2018 leder fint op
til dette.

8.

Praksis i forbindelse med dispensationssager

Der er enighed i Studienævnet om, at der skal udarbejdes en praksisbeskrivelse for behandlingen af dispensationssager på Psykologi a la den praksisbeskrivelse, der anvendes på Medicinuddannelsen. Dette for at lette og ensrette sagsbehandlingen samt fastholde praksis over
tid trods skriftende studienævnsmedlemmer.
Det aftales, at praksisbeskrivelsen for Psykologi sættes på dagsordenen igen ved næstkommende Studienævnsmøde i august. Studienævnsmedlemmerne overvejer indtil da, hvilke relevante temaer beskrivelsen kan og bør indeholde.
Den 28. august mødes ATJ, UK, LGJ og Anne-Christina Nielsen til en drøftelse af studienævnets fremtidige håndtering af dispensationssager vedr. udsættelse af specialeaflevering, der
påvirker gennemførselstiden af kandidatuddannelsen. Dette tema vil være det første tema til
den nye praksisbeskrivelse. Mødet sættes i stand med henblik på at arbejde fokuseret med at
holde færdiggørelsestiden for kandidatuddannelsen nede samt ensrette behandlingen af ansøgninger på området. ATJ indbyder til, at øvrige interesserede studienævnsmedlemmer kan
deltage i mødet. Studienævnet vurderer, at én studenterrepræsentant deltager. LRL og BCRD
aftaler indbyrdes, hvem af dem der deltager.
Efter mødet bringes gruppens forslag til fremadrettet procedure på området op til drøftelse på
studienævnsmødet den 28. august.
9.

Nedsættelse af arbejdsgruppe for behandling af efterårets delpolitik

Behandling af Delpolitik for Studiemiljø udsættes til næste møde og præsenteres af den nedsatte arbejdsgruppe bestående af LRL, ATJ og AM.
Det vedtages, at samme arbejdsgruppe står for behandlingen af efterårets Delpolitik for Uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag på studienævnsmødet den 9. oktober 2018
– herunder præsentation af udarbejdet dokumentationsrapport. LGJ klargør skabelonen for
dokumentationsrapporten til arbejdsgruppen lige som sidst.
10. evt.
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Intet under evt.

Næste møde i studienævnet er tirsdag den 28. august 2018.

Med venlig hilsen
Ulrich Kirk
Studienævnsformand

Leni Grue Jørgensen
Studiekoordinator
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