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1) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2) Godkendelse af referat fra februar 2017 
 
Referatet blev godkendt. 

 
3) Sager til drøftelse/orientering 
 
 
Muligheder for udlandsophold, v/ Michael, faglig vejleder 
Tvivl om vejledning vedr. udlandsophold. Svært at tage af sted før 5. semester pga. metodefag. Svært at 
finde noget, der passer fuldt ud. Hvor fleksibelt vil SN være ift. merit for ny B10? Der opleves øget 
interesse for udlandsophold, men det svært at få til at hænge sammen, efter at B10 er ændret til et 
psykologisk valgfag, og der er indlagt metodefag på alle moduler. Ønske om færdige pakker ift. 
udlandsophold, hvor indhold er sikret. 
 
TEA: B10 fokuserer på psykologens rolle i at formidle teori til andre faggrupper. Studieledelsen er åben 
for en bred fortolkning af B10 for at imødekomme internationaliseringsstrategien.  
Det vil desuden ok at tage indledende metodekurser som koncentrerede forløb, hvis dette kan 
arrangeres. Studieledelsen vil gerne supportere mulighed for at afløse metodemoduler med selvstudier 
og aflæggelse af prøver. 
 
 
Progression på kandidatuddannelsen, v/ Michael, faglig vejleder 
Ingen indgangskrav til praktik – er uhensigtsmæssigt, men foreløbig bibeholdes studieordningen som 
den er. Dog frarådes studerende at tage praktik før K01, K02 og K03. 
 
Drøftelse af delpolitik for overgangen til job og karriere, herunder dimittendundersøgelse 
(bilag) 
Stadig behov for større færdigheder i samtaleteknik 
Uddannelsen lever op til delpolitikkens kriterier 
TEA: mulighed for besøg af færdige studerende, som kan fortælle om erfaringer 
Samarbejde med aftagerpanel fungerer godt. 
 
 
 



Drøftelse af studiemiljøundersøgelse 2017 (bilag) 
Tal nogenlunde konstante.  
Flere studerende savner feedback, uddannelsen arbejder med at optimere muligheder for at give 
feedback, men det er uklart, hvad der egentlig efterlyses. 
 
Uddannelsesberetning 2017 (bilag) 
Udsættes til næste møde. 
 
Drøftelse af evaluering af hele uddannelsen (bilag) 
Flere punkter har allerede været under revision; feedback, videnskabsteori. Studerende i SN kan genkende 
efterlysning af mere fokus på praktiske færdigheder og mere praksisorienteret undervisning i løbet af 
bacheloren. 
TEA: Test- og undersøgelsesmetode flyttet op på kandidatuddannelsen, så mangler måske på BA.  
 
Studerende er generelt glade for case-baseret undervisning, især når den varetages af udefrakommende 
klinikere.  
 
TEA: Det er her problematisk at den kliniske undervisning trækker ned i VIP/DVIP-ratio, da det er denne 
undervisning, der giver allermest. 
 
Problem med forsinkede eksamensresultater, der er rettet op på dette. 
 

4) Evt. 
 
Re-eksamensformen på B12 blev diskuteret. Nuværende form: 3-siders synops skrives, og der eksamineres i 
den og den ikke beståede ba-opgave. Ulrich foreslog, at formen ændres, enten længere synops eller starte 
helt forfra. Tonny: Mulig mellemvariant: Give grundig feedback, derefter genindlevering af opgaven med en 
lidt anden vinkel, gennemarbejdet problematiske afsnit. Studieledelsen overvejer muligheder og vender 
tilbage. Tages op ved næste møde. 
 
Valg til SN i november. Faglige vejledere sørger for opslag på Blackboard og Facebook.  
 
Fravær fra SN-møder skal meldes i god tid.  
   
Næste møde er tirsdag den 12. december 2017 kl. 12.30.  
 
Ulrich Kirk, Studienævnsformand   
 
Kirsten Zeuthen, Studiekoordinator  
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