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Dagsorden – Studienævnsmøde – onsdag den 3.04.2017  
kl. 09.30-12.00  lokale 2.107 KS3  

  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Meddelelser fra studienævnsformanden herunder meddelelse fra Frirummet (bilag 1) 

3. Nyt fra skolen og sekretariatet  

4. Dispensationer og merit (Andrea) 

5. Endelig godkendelse af de resterende § 8 beskrivelser fra professionsprogrammerne (bilag 2, 2a, 2b, 

2c, 2d, 2e) undtaget er programmerne: CCCC, PPSA og CHKP som blev godkendt på SN mødet, den 

8. marts. 

6. Censorrapportudkast til orientering (bilag 3)  

7. Forslag om ændrede formuleringer i studieordninger (bilag 3a) 

8. Valgfag E17 til godkendelse - med deadline 1. april - (bilag 4) hvis der kommer flere eftersendes de. 

(nye bilag 4a, 4b, 4c, 4d)  

9. Mere interesse for studenterpolitik blandt studerende på psykologi v/ Kristian, Thea og Rasmus   
10. Gennemgang af aktionsliste (alle) (bilag 5) 

11. Evt. 
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Referat – Studienævn 3.04.2017   

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden  
Følgende punkt: Mere interesse for studenterpolitik blandt studerende på psykologi v/ Kristian, Thea og Rasmus, 
er ved en fejl faldet ud af dagsordenen i forbindelse med seneste opdatering og bliver derfor sat ind igen, som 
pkt. 9. 
 
Dagsorden blev herefter godkendt.  

 

2. Meddelelser fra studienævnsformanden herunder meddelelse fra Frirummet (bilag 1) 
SNF bød alle velkommen. 
 
Omkring den indkomne mail fra Frirummet vil SNF tage kontakt med ankerlærer og de kursusansvarlige på 2. 
semester og indskærpe, at vi altid skal tage kontakt til Institutioner o. lign. på et seriøst, etisk forsvarligt og 
kvalificeret grundlag. Dette er særligt vigtigt, da vi som et PBL-universitet ofte vil være involveret i empiriske 
projekter med institutioner og organisationer fra det omkringliggende samfund. Samtidig vil SNF indskærpe, at det 
skal gå gennem en vejleder inden der tages kontakt. 
 
Det kan også melde sig spørgsmål om hvorvidt datatilsynet og evt. etisk komite skal informeres omkring den 
slags henvendelser. 
 
Derudover vil SNF have emnet med som et punkt på et lærermøde. 
 
Vi havde kandidatintrodag den 6. 3. 2017, hvor de studerende efterfølgende skulle prioritere deres 
professionsprogrammer. Vi har nu følgende situation: 
  

 Vi skal offentliggøre fordeling af pladser på professionsprogrammer d. 20.4.2017. Vi er i år pressede af, at over 80  
 studerende sammenlagt har valgt hhv. UK og BUP som deres 1. prioritet. Det betyder, at langt flere studerende 
 end tidligere er i risiko for at få deres 5. eller ligefrem 6. prioritet.  
 
 SNF har på den baggrund skrevet ud til programmerne KHARE, PPSA, BUP, UK og CCCC for at høre, om de har   
  mulighed for en øgning af deres kapacitet. De har fået svarfrist d. 11. april. 2017 

 
 Grundlæggende er der noget paradoksalt i, at vores professionsprogrammer, som både pædagogisk og  
 ressourcemæssigt er en meget stor prioritering for os, også er et af de områder af vores uddannelse, som kan 
 give flest utilfredse og frustrerede studerende, når de ikke får plads på et af de programmer, som de har prioriteret  
 højt.  
 
 Vi er ved at planlægge et møde i UFU, som er den universitetspædagogiske sektion under Dansk  
 Psykologforening. Mødet kommer til at ligge ultimo maj eller primo juni. Temaerne er fastsat af UFU, og bliver på  
 det næste møde 1) praktik og 2) Pædagogisk-psykologisk praksis.  
 
 Vi har besluttet, at vores kommende aftagerpanelmøde bliver fredag d. 15. september. Det kommer til at ligge i  
 forlængelse af en konference, som afholdes på KS3 den samme dag. Vi skal i samarbejde med skolen have   
 skrevet mødeindkaldelse og dagsorden ud til medlemmerne af panelet.  
 
 Sümeyye har anmodet om at trække sig som 1. suppleant fra SN og den nye 1. suppleant bliver herefter Anne-  
 Mette Christiansen. 
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3. Nyt fra skolen og sekretariatet  

Skolen: 
Winnie nævnte, at Tom Nyvang er blevet godkendt af Dekanen til ny studieleder på MPACT skolen pr. 1. april 
2017. 

 

Sekretariatet: 
Lis nævnte, at der er blevet ansat to nye tutorkoordinatorer, som er Thea Holm Pedersen og Gustav M. Sindberg. 
Vi i sekretariatet og ankerlærerne har senere i dag et koordinerende møde med tutorkoordinatorerne. 
 
Annette nævnte, at eksamensplanerne bliver offentliggjort på Moodle den 1. maj og Elsebeth nævnte, at 
semesterplanerne bliver offentliggjort ultimo juni måned. 

 

4. Dispensationer og merit (Andrea) 

Intet til punktet. 

 

5. Endelig godkendelse af de resterende § 8 beskrivelser fra professionsprogrammerne (bilag 2, 2a, 
2b, 2c, 2d, 2e) undtaget er programmerne: CCCC, PPSA og CHKP som blev godkendt på SN 
mødet, den 8. marts. 
SNF spurgte om der var kommentarer til de fremsendte og resterende § 8 beskrivelser. 
 
Carolin vil gerne have tilføjet en note, hvor de står noget i retning af, at der vil være mulighed for at skrive 
speciale på 10. semester, indenfor området Cultural Psychology and Social Practice (CP). 
 
Carolin vil fremsende en ny tilrettet § 8 beskrivelse til Lis snarest. 

 
SN godkendte herefter de resterende § 8 beskrivelser. 

 
6. Censorrapportudkast til orientering (bilag 3)  

SNF har valgt at udsende censorrapportudkastet til orientering allerede nu, idet rapporten først er blevet 
fremsendt i sidste uge og der er allerede nu mulighed for at kommentere på rapportudkastet. Aht. de nye 
studenterrepræsentanter nævnte SNF, at studienævnet hvert år modtager en censorrapport fra 
censorformandskabet.  
 
Følgende kommentarer er bemærket i censorrapportudkastet: 
 
Bilag 1 side 17 ”Gennemsnitlige karakterer for Kandidatfag/speciale” 
KU ligger som det eneste universitet langt over de øvrige universiteter i Danmark med et gennemsnit i karakterer 
fra 2014 – 2016, et ret højt og flot gennemsnit der måske kan betyde og eller tolkes i retning af at censorerne ikke 
er jævnt fordelt på landsplan rent kvalitetsmæssigt. Spørgsmålet er hvad censorformandskabet vægter. 
 
Side 8 ”Censorkorpset medvirken i 2016 sammenlignet med 2015” 
 
Hvis der sammenlignes mellem 2015 og 2016 på AAU kan man undre sig i forhold til det store fald af prøver i 
2016 på BA-fag. 

 
SNF vil følge op på tallene/analysen med censorformandskabet. 

 
7. Forslag om ændrede formuleringer i studieordninger (bilag 3a) 

SNF foreslår nogle formuleringsændringer i BA studieordningen fra 2016 og KA studieordningen fra 2015. 
 
SNF har haft kontaktet Lisbeth Videbæk fra Fakultetet. Det skulle ikke give nævneværdige problemer med 
justeringer omkring fremmødekravet, da der i dette tilfælde er tale om nogle såkaldt tekniske ændringer. 
Ændringsforslaget er stillet ud fra et rationale om, at fremmødekravet på forløb, som i forvejen afsluttes med en 
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eksamen er udtryk for en unødvendig kontrolforanstaltning, som er en kilde til frustration hos både nogle 
undervisere og ligeledes administrationsmæssigt.  

 
SNF nævnte, at vi som universitet dybest set ikke ønsker at kontrollere den enkelte studerende, da de 
studerende bør og skal tage ansvar for egen læring, idet vi taler om det at uddanne sig på universitetsniveau. 
 

 
SNF har inden dette SN møde sendt besked til de berørte undervisere om, at fremmøderegistreringen bliver 
behandlet på SN mødet, og de har fået mulighed for at ytre sig om forslaget. Der har været divergerende 
tilbagemeldinger omkring fremmødekravet fra underviserside, og de forskellige synspunkter blev taget med til 
diskussionen af punktet på SN-mødet  
 
Fremmødekravet har tidligere være drøftet på et lærermøde og flere er enige i den unødvendige registrering i den 
henseende.  
 
Bilagets to punkter blev diskuteret i SN kredsen med argumenter om hhv. fordele og ulemper og herefter blev 
følgende besluttet af SN kredsen: 
 
Det første punkt i bilaget omkring fjernelse af fremmødekravet, der i forvejen afsluttes med en eksamen, blev 
godkendt af SN kredsen. Fremmødekravene vil dog fortsat være gældende for valgfagene og SAP fagene. 
Resultatet vil kunne træde i kraft allerede fra 1. september 2017. 

 
Det andet punkt i bilaget omkring formuleringsændring/ændret praksis for vægtning omkring, at karakteren gives 
på baggrund af en helhedsvurdering på 9. semesters modulet ”Teori, praksis og videnskabelig metode”. Denne 
vægtning blev diskuteret i SN kredsen og Bendt ønsker, at der fremover skal ske en mere grundlæggende 
diskussion om vægtningen på et kommende lærermøde. Hermed blev denne formuleringsændring godkendt af 
SN kredsen 

 
Hvis det fremover viser sig, at der ved fremmødekravets afskaffelse sker det, at deltagerantallet rasler ned kan 
det overvejes at ændre formuleringen igen. 

 

8. Valgfag E17 til godkendelse - med deadline 1. april - (bilag 4) hvis der kommer flere eftersendes 
de. (nye bilag 4a, 4b, 4c, 4d)  
Der er blevet fremsendt fem valgfag der udbydes i efterår 2017 og er følgende: 
 

 Anvendt kulturpsykologi § 19 (Applied Cultural Psychology) v/ Carolin Demuth = 8 x 2 lektioner 

 Flygtningenes liv § 21 (Refugees’ lives) v/ Ignacio Brecsó = 8 x 2 lektioner  

 Kultur og Barndom: Moderne dilemmaer om at være barn § 25 v /Paula Cavada - Culture and 
Childhood: Contemporary dilemmas on being a child = 8 x 2 lektioner  

 Sorgens Kultur § 39 v/Ester Holte Kofoed mf. = 6 + 6 + 4 lektioner 

 Supervision § 28 v/ Birgitte Petersen = 2 x 8 lektioner  
 

Følgende kommentarer tilrettes og omformuleres til valgfaget: Flygtningenes liv (Refugees’ lives) der udbydes af 
Ignacio Brescó (bilag 4a) 
 

 ”Participants 
 The course is offered as an elective in the Bachelor's degree in psychology. It is - with prior approval by the study   
 board - open to students in the master's program in psychology as well as for students of other courses” 
 
  Følgende kommentarer til valgfaget: Anvendt kulturpsykologi (Applied Discursive Psychology) 

  der udbydes af Carolin Demuth (bilag 4) 
 
 Pensumliste skal tilrettes.  
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 Det er oplyst, at der i studieordningen for bachelor- og kandidatuddannelserne i psykologi henvises til    
valgfagskataloget på Psykologis hjemmeside. 
 
 SNF spurgte Elsebeth om der vil blive problemer i forhold til lokalesituationen? Elsebeth nævnte, at valgfaget  
 Supervision som det eneste afvikles over to hele dage og til det valgfag vil hun søge lokaler. 
  
 SN godkendte hermed de indkomne valgfag med de ønskede rettelser. 
 

 

9. Mere interesse for studenterpolitik blandt studerende på psykologi v/ Kristian, Thea og Rasmus   
Kristian nævnte, at Studenterrådet lige har afholdt den årlige generalforsamling onsdag den 22.3., hvor SRs 
fremtid blev diskuteret og ingen af de fremmødte ønskede at være frivillige i SR. Flere af de fremmødte 
repræsenterer andre organer end SR og konklusionen på mødet blev, at Kristian som næstformand i 
Studienævnet indtræder som formand for Studenterrådet indtil det næste møde afholdes den 27.4.2017 
 
Resultatet kan blive at Studenterrådet opløses for Psykologi på Aalborg Universitet. 
 
SN kredsen diskuterede flere scenarier omkring situationen og generelt er det svært pt. at tiltrække frivillige 
hvilket kan ses bl.a. indenfor juntaområdet m.m. og SNF nævnte, at det er i studienævnets interesse at der er et 
studieråd. 
 
Kristian ridsede op hvilke tiltag der er foretaget og hvilke de agter at foretage i form af oplysningskampagner for 
studenterrådet: 
 
Oprettet en åben event på Facebook som alle studerende kan se uagtet deres medlemskab af gruppen 
”Psyko-netværk for AAU”. Et link deles på alle årganges facebook-sider. 

Sendt besked ud på Moodle i ”Studierum på Psykologi” hvilket også kan ses i student mail. Beskeden er et 
kort skriv om hvad Studenterrådet er, hvilke arbejdsopgaver/muligheder der er i Studenterrådet med 
kontaktoplysninger på Rasmus Hougaard og Kristian Jensen. 

Vil sende et link ud til et kort spørgeskema i SurveyXact, hvor vi spørger ind til hvordan de studerende 
oplever Studenterrådet, og hvad de tænker om, at det måske lukkes. 

Sendt korte spørgsmål ud til tidligere meget aktive medlemmer i Studenterrådet. Spørgsmålene handler 
om deres erfaringer med Studenterrådet og gode råd til de, der overvejer det. Postes med jævne 
mellemrum på eventen på Facebook. 

Forsøge at møde de studerende til seminarhold og bruge fem minutter på at forklare hvad Studenterrådet 
er, og hvad situationen er lige for tiden. Der kan også svares meget kort på spørgsmål og opfordres til at 
kontakte Rasmus eller Kristian, hvis der er spørgsmål.  

Afholdt et kort møde med formanden for Dansk Psykologforenings Studentersektion på AAU for en kort 
snak om hvorvidt DPS vil indgå som samarbejdspartner mht. Studenterrådet. Hvis der er et 
forhandlingsgrundlag kan dette bringes på mødet den 27.4 for at vise de interesserede hvor mange 
muligheder der reelt set er for at sætte et præg på Studentersamfundet. 

Tage problemstillingen op på kommende Studienævnsmøde og se hvilken feedback det bibringer. 

Elsebeth foreslog, at der sættes et fast punkt på SN dagsorden der hedder ” Nyt fra studenterrådet” hvilket 
vil ske på SN møderne på Psykologi fremover. 

 
10. Gennemgang af aktionsliste (alle) (bilag 5) 

Ad 9: Arbejdsgruppen fortsætter, har dog ikke pt. haft møde her og nu, men vil holde møde kontinuerligt, når der 
er og opstår behov herfor. 
 
Ad 7: Elsebeth og Thomas har aftalt et møde efter Påske omkring kickstart. 
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Ad 5: Arbejdsgruppen har endnu ikke påbegyndt mødeaktivitet endnu. 

 
11. Evt. 

SNF nævnte, at SN mødet den 10. maj forlænges og bliver afholdt fra kl. 09.00 til kl. 13.00, hvor der vil blive 
serveret en sandwich. 
 
SNF spurgte om der kan findes en smart måde at godkende semesterplanerne på til det næste SN møde?  
 
Winnie nævnte, at en måde er at oprette en One Note som kan deles af flere medlemmer og f.eks. en SN 
repræsentant og en studenterrepræsentant for hvert semesterplan der skal godkendes. I One Note kan der 
knyttes kommentarer til forskellige områder i semesterplansbeskrivelserne fra begge parter. SNF synes det 
kunne være en god idé at prøve: 
 
Det blev aftalt at Winnie vil oprette One Note til SN Psykologi og sende link med følgende deltagere udover 
sekretariatet: 

 
 

 
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Lis undersøger om mødelokalet 2.107 på KS3 kan bookes én time længere fra kl. 12.00 til kl. 13.00 den 10. maj. 
 
 

Semester – efterår 2017 Navne og mail – VIP SN 
repræsentanter  

Navne og mail - 
studenterrepræsentanter 

1. semester Thomas Szulevicz – 
thoszu@hum.aau.dk 

Thea Pedersen – 
thpe15@student.aau.dk 

3. semester Bendt T. Pedersen – 
torpe@hum.aau.dk 

Gustav Sindberg – 
gsindb14@student.aau.dk 

5. semester Mogens Jensen – 
mogensj@hum.aau.dk 

Rasmus H. Pedersen – 
rhpe14@student.aau.dk 

7. semester Thomas Szulevicz – 
thoszu@hum.aau.dk 

Kristian W. Jensen – 
kwje14@student.aau.dk 

9. semester Carolin Demuth –  
cdemuth@hum.aau.dk 

Kristian W. Jensen – 
kwje14@student.aau.dk 

mailto:thoszu@hum.aau.dk
mailto:thpe15@student.aau.dk
mailto:torpe@hum.aau.dk
mailto:gsindb14@student.aau.dk
mailto:mogensj@hum.aau.dk
mailto:rhpe14@student.aau.dk
mailto:thoszu@hum.aau.dk
mailto:kwje14@student.aau.dk
mailto:cdemuth@hum.aau.dk
mailto:cdemuth@hum.aau.dk
mailto:kwje14@student.aau.dk
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Studienævn:    

VIP repræsentanter:    

Thomas Szulevicz (studienævnsformand) – (Thomas) x   

Bendt Torpegaard Pedersen – (Bendt)  x   

Mogens Jensen – (Mogens)  x  

Kristine Kahr Nilsson – (Kristine) barsel  x  

    

Suppleanter:    

Carolin Demuth – (Carolin)  1 supp. x   

Luca Tateo– (Luca)  x  

    

Studenterrepræsentanter:    

Thea Holm Pedersen – (Thea) x   

Gustav Mark Sindberg – (Gustav) x   

Kristian Westergaard Jensen – (Kristian) x   

Rasmus Hougaard Pedersen – (Rasmus) x   

    

Studenter suppleanter:    

Sümeyye Sayar - (Sümeyye) 1. supp.  x  

    

Referent:    

Lis Kragh (SN – sekretær) – Lis x  x 

    

Observatører:    

Tom Nyvang - (Studieleder) - Tom  x  
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Godkendt den 20. april 2017 
 
 
 
 

Winnie Ritterbusch (skolesekretær) - Winnie x   

Annette Christensen (sekretær) - Annette  x   

Elsebeth Bækgaard (sekretær) - Elsebeth x   

Andrea Dosenrode (udd. koordinator) - Andrea x   

Marianne Nielsen (Kontorassistent) - Marianne  x  

Lotte Brunø (afdelingsleder) - Lotte  x  

    


