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1. Godkendelse af dagsorden
AHS påpegede, at der iflg. referat mangler et punkt om specialevejledning på dagsordenen.
Dette punkt blev behandlet under Eventuelt.
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2. Godkendelse af referat fra den 28. august 2018
Godkendt uden kommentarer.
3. Dispensations- og meritsager (lukket punkt)
Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt.
I forbindelse med ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af speciale havde studienævnet en principiel diskussion om emnet. I forlængelse heraf blev det vedtaget, at studienævnet fremover vil kræve en udtalelse fra vejleder/en vejledningsplan for det videre specialeforløb.
4. Drøftelse samt godkendelse af indkomne evalueringer og handleplaner.
ATJ gennemgik evaluering/handleplan for følgende moduler det affødte følgende kommentarer:
Modul B03 - Udviklingspsykologi (F18)
AHS: Der arbejdes fortsat med at forbedre det kvalitative spor gennem BA-uddannelsen, hviklet har indflydelse på dette modul.
Modul B11 – 4 valgfag (F18):
• Introduktion til retspsykiatri
• Klinisk børn og unge
• Mindfulness – affektiv neurovidenskab
• Psykotraumatologi
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Ingen af de evaluerede valgfag udbydes i 2019. Studieledelsen har arbejdet meget med at forbedre sammenhængen mellem B11 og B12, som også blev diskuteret på forrige møde i
studienævnet. Det har betydet flg.:
• Fuldt vejlederteam klar forud for B11- valgfagenes opstart.
• Supplerende tværgående undervisningsforløb i opgaveskrivning (skriveværksted). Derfor
får de studerende flere timer, end 12-timers reglen kræver (+8 timer)
Studienævnet godkender alle handleplaner.
5. Godkendelse af studieordningsændringer:
CN gennemgik studieledelsens forslag til studieordningsændringer jvnf. bilag:
•
•
•
•

Sidefag, modul 1: ændring af læringsmål:
B06/K03: ændring af modulnavn:
B09: mulighed for afløsningsopgave:
B10: modulet skal ikke være et valgfag:
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CN orienterede derudover om en formandsbehandlet studieordningsændring for modul K06.
Der er tilføjet to nye læringsmål, der manglede for at læringsmålene afspejler, det som er hensigten med modulet, som det ser ud nu. Disse læringsmål er:
•
•

Anvende udredning og intervention i praksis i forhold til udvalgte psykologiske problemstillinger.
Reflektere over egen rolle i praksis.

6. Eventuelt
Specialevejledning (se pkt. 1):
I en revision af specialeprocessen er der blevet indført en vejledning, der ligger inden jul i semesteret forud for specialesemesteret. Studienævnet havde en diskussion af, hvorvidt denne
vejledning skulle være obligatorisk eller ej. Det blev besluttet, at vejledning IKKE er obligatorisk, men at den bortfalder, hvis den ikke bruges – den kan altså ikke gemmes til senere brug.
Næste møde i studienævnet er tirsdag den 4. december 2018.
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Ulrich Kirk
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Der er tale om en førstebehandling af sagen. Mere detaljeret beskrivelse vil følge.
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