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STUDIENÆVN FOR PSYKOLOGI /kz 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 29. marts 2016 

 

Til stede:  Mikkel Hansen (MH), Charlotte Dadelborg Jørgensen (CDJ), , Rikke Holm 

Bramsen (RHB), Tonny Elmose Andersen (TEA);  

 

Fraværende:  Michael Wirth Aggerholm (MWA), Benjamin Johannes Esbjerg (BJE) 

 

Faglige vejledere:  Louise Rath-Mortensen (LRM)  

 

Øvrige: Kirsten Zeuthen (KZ), referent 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 

2) Godkendelse af referat fra februar 2016 
Referatet blev godkendt.   

 
3) Sager til beslutning 

Dispensationssager 
Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev fulgt.  

 
Meritsager 
Indstillingerne fra fagansvarlige blev fulgt. 
 

6)  Sager til beslutning/drøftelse/orientering 
 
Nye studieordninger 
 
Studieledelsen på Psykologi v/ RHB og TEA fremlagde forslag til nye studieordninger på 
BA, BA sidefag, KA og KA sidefag. 
 
Ændringerne har været længe undervejs, og ambitionen er, ud fra de erfaringer 
uddannelsen har akkumuleret, at efterse uddannelsens opbygning med henblik på at sikre 
bedre progression, en tydeligere udmøntning af uddannelsens profil samt sikre fleksibilitet 
og mulighed for løbende ændringer, som kan udmøntes i studyguides uden at kræve nye 
studieordninger. Hertil kommer en række nye formelle krav, bl.a. til internationalisering, 
gennemførselstid, censurformer mv. 
 
Profilen for Psykologi på SDU fokuserer især på sundhedspsykologi, klinisk psykologi og 
metode. Disse fokusområder tilgodeses i de nye studieordninger, hele vejen igennem 
bachelor og kandidatuddannelsen.  
 
Rullende censur afskaffes, og man har placeret ekstern censur i forbindelse med store 
opgaver, mundtlige eksamener og gruppearbejde.  
 



Samtidig er målbeskrivelser for de enkelte moduler forenklet til 4-5 mål pr modul, 
omhandlende viden, kompetencer og færdigheder.  

 
Studienævnets medlemmer vender snarest tilbage med godkendelse, hvorefter de nye 
studieordninger sendes i høring og til dekangodkendelse med henblik på ikrafttrædelse i 
september 2016. 
 
 
Implementering af ny universitetslov på SDU 
 
Forslaget til ny universitetslov blev godkendt. 
 
Praktik, med deltagelse af Lotte Nygaard Andersen 
 
Lotte Nygaard Andersen orienterede om nye muligheder for virksomhedspraktik 
 
 

  
7) Evt.  

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet har taget på eget initiativ etableret en 
facebookside for Studienævn for Psykologi, som skal fungere som  
kommunikationskanal mellem studenterrepræsentanter og studerende.  
 
Punkter til fremtidige møder: 
 
- Studieledelsens kvalitetshjul – to gange om året drøftelser med undervisere om 

afvikling af moduler og evt. nødvendige ændringer – udviklingsskriv til studienævnet 

- Principper for merit 
 
Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den 31. maj kl. 13.00-15.00 i Lysningen 
stuen. Der er forudgående møde i dispensationsudvalget samme dag, samme sted kl. 
11.30-12.30. 

 
   
 
 
 
Mikkel Hansen 
Formand   / Kirsten Zeuthen 
     Studiekoordinator  

 


