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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 23. oktober 2018
Godkendt uden kommentarer.
3. Dispensations- og meritsager (lukket punkt)
Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt.
Anna Thit Johnsen, Anja H.Stanek og Ulrich Kirk har i samarbejde med studiekoordinator udarbejdet et forslag til procedure for sagsbehandling i merit og dispensationssager. Studienævnet godkendte dette forslag, hvilket bør give en mere smidig og mindre tidskrævende sagsbehandling i studienævnet.
4. Drøftelse samt godkendelse af indkomne evalueringer og handleplaner.
ATJ gennemgik evaluering/handleplan for følgende moduler det affødte følgende kommentarer:
Modul B01 – Psykologiens historie og videnskabelige grundlag (E18)
AHS: Der er tale om en god evaluering med en pæn svarprocent. Der arbejdes fortsat med
udvikling af modulet, og som følge af modulansvarligs fratræden skal der udpeges en anden
modulkoordinator
Modul K03 – Medicinsk psykologi 2 (E18):
AHS: Der er tale om en overvejende positiv evaluering.
Studienævnet bad studieleder om at få modulkoordinatorerne for Medicinsk psykologi 1 og
Medicinsk psykologi 2 til at koordinere/afstemme indholdet af de to moduler, således at overlap i videst muligt omfang undgås.
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Studienævnet godkender alle handleplaner.
Studielederen gav udtryk for, at hun gerne vil se nærmere på, hvordan arbejdet med evalueringerne i studienævnet skal gribes an fremover.
5. Behandling af delpolitik 3 om studiemiljø og delpolitik 5 for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag:
Studienævnet erklærede sig enige i de fremlagte rapporter for de to delpolitikker og tog dem til
efterretning.
6. Planlægning af møderække for studienævnsmøder i 2019
Studienævnet diskuterede det fremlagte udkast til en mødeplan for studienævnsmøder i 2019.
Der blev foreslået enkelte ændringer, bl.a. at man ikke lægger sig fast på den samme ugedag
til alle møder, men forsøger at sprede det lidt ud over alle ugens dage.
Der blev eftermødet fremsendt et nyt forslag til møderække, som er blevet godkendt.
7. Eventuelt:
Intet.
Næste møde i studienævnet er tirsdag den 19. februar 2019.

Med venlig hilsen

Anne-Christina Nielsen
Studiekoordinator
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