
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET . september 2016 

 
STUDIENÆVN FOR PSYKOLOGI /kz 
 
 

Referat af studienævnsmøde mandag den 5. september 2016 

 

Til stede:  Mikkel Hansen (MH), Tonny Elmose Andersen (TEA); Benjamin Johannes 

Esbjerg (BJE), Marie Zerafine Rishede 

 

Faglige vejledere:  Michael Wirth Aggerholm (MWA), Louise Rath Mortensen, faglig vejleder 

(LRM),  

 

Fraværende:  Charlotte Dadelborg Jørgensen (CDJ), Rikke Holm Bramsen (RHB) 

 

Øvrige: Kirsten Zeuthen (KZ), referent 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 

2) Godkendelse af referat fra maj 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 
 

 
 
  
Forslag til reeksamen i test- og undersøgelsesmetode.  

Tonny: Efter møde med Kaya, udbud af en brush-up dag hvor man kan se og låne test – plus caseeksamen. 
Se notat fra AC. 

Godkendt 

Spørg eksamenskontoret om hvor mange, der hænger? 

 

 

Ny studenterrepræsentant  

 

 

Uddannelsesberetning 2016 – og drøftelse af fremtidig praksis for behandling af delpolitikker  

Handleplan: frafald, vil i sammenhæng med studiestarten registrere studerende, som ikke dukker op. 
Fremmødelister – hvordan er proceduren – Tonny tjekker med AC og faglige tutorer 
 
Studiemiljø:  
Appellere til at søge puljen til studenterarrangementer 
Benjamin følger op på kontakten til TEK 



Tonny foreslog etablering af forening for psykologistuderende, som evt. kan tilbyde kurser med kliniske 
psykologer – studenterrepræsentanter følger op 
 
 
 
 
Ny evalueringsprocedure  

 
Alle moduler evalueres hver gang efter samme model. Evalueres sidste undervisningsgang. 

 
 
 
 

Uddannelsesberetning 2016 – og drøftelse af fremtidig praksis for behandling af delpolitikker 
 
 
Uddannelse af næstformand? Delpolitikker 
 
Internationalisering: Samle tidligere steder, aftale  
Tal med Andreas om procedure – behov for økonomi? 
Kvote 2 optag – Tonny: Uddannelsen undersøger, hvilke studerende, som falder fra. Ikke sikkert at 
øgning af kvote 2 optag, ville mindske frafald på uddannelsen. 
 
7) Evt.  

 
Louise: Merit B10: Studerende på gammel ordning må stadig søge non-psykologisk 
valgfag 
 
 
Tonny: Meritansøgninger 
Ny procedure, træk relevante fagbeskrivelser op i ansøgningen, lav eksempel 
Skabelon – måske Rikke 
Møde med Tonny, Louise og KZ, revideret skema og retningslinjer for meritansøgninger 
 
Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den xx. oktober 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  


