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Dagsorden – Studienævnsmøde – onsdag den 11.4.2018  
kl. 10.30-12.00  lokale 2.107 KS3 
 

  

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Meddelelser fra studienævnsformanden  

3. Nyt fra skolen og sekretariatet  

4. Nyt fra fællesrådet (Kristian) 

5. Dispensationer og merit (Andrea) 

6. Valgfag E18 til godkendelse  

- Datadreven beslutningstagning/ Jonas Kristoffer Lindeløv, Thomas Alrik Sørensen (bilag 1) 

- Culture and Childhood: Contemporary dilemmas on being a child/Paula Cavada (bilag 2) 

- Fællesskabsbaseret indsats i socialt arbejde/Mogens Jensen (bilag 3) 

- Supervision/ Anne Engholm Hedegaard & Birgitte Petersen (bilag 4) 

- Udviklingstraumer og aversive barndomsoplevelser/Kristine Kahr (bilag 5 – eftersendes) 

- Improvisation as psychological construct / Luca Tateo – (bilag 5a – eftersendes) 

7. Valgfag E18 EVU 

- Supervision i teori og Praksis/ Anne Engholm Hedegaard & Birgitte Petersen (bilag 6) 

8. Censorrapport 2017-18 med forbehold for formuleringsfejl (bilag 7)  

9. Reviderede disciplinærregler for studerende (bilag 8) 

10. Gennemgang af aktionsliste (alle) (bilag 9) 

11. Evt. 
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Referat – Studienævn 11.4.2018   

 
1. Godkendelse af dagsorden  

SNF ønsker til punktet evt. tilføjet, fordeling af ansvarlige SN VIP- og studenterrepræsentanter til godkendelse af 
semesterplaner, for efterår 2018. 
 
SNF nævnte, at de studerende har fremsendt to punkter, som de ønskede kom med på dette SN møde, dog vil 
punkterne blive udskudt til et af de kommende SN-møder. 

 
Rasmus deltager via Skype og overtager punkt 4, da Kristian har meldt afbud. 
 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

2. Meddelelser fra studienævnsformanden 
Hvert forår skal vi meddele hvor mange studerende vi optager på BA og KA. Vi fastholder praksis med optaget på 
KA for retskravsstuderende. 

 
Der har været en tilbagemelding fra Fakultet på, at man ikke umiddelbart vil godkende, at vi optager 160 på BA, 
da vi ligger under grænseværdien for 5 planlagte undervisningstimer pr. ECTS, og at vi ikke lever op til 
grænseværdierne for STÅ/VIP på BA. SNF har været i dialog med Tom og Mikael omkring denne tilbagemelding 
fra Fakultetet. SNF nævnte i den sammenhæng, at vi har undret os lidt over den kommunikation der foregår fra 
fakultetets side og deres vurdering i forhold til nøgletal og pointerede, at der faktisk på vores statusmøde i 
december blev udtrykt stor tilfredshed med vores uddannelse. Vi vil gerne optage 160 studerende til efteråret 18 i 
stedet for som tidligere 150 studerende. SNF tager til møde med fakultetet sammen med Tom og Andrea i 
morgen torsdag formiddag og har gode argumenter med til mødet og hvorfor vi gerne vil optage flere studerende. 

 
3. Nyt fra skolen og sekretariatet  

Skolen: 
Konflikt: Situationen omkring overenskomstforhandlingerne er uforandret, og der forhandles stadig. 
Spekulationerne er mange, og vi kan ikke give et bud på resultatet, og om vi kastes ud i en konflikt. Det er dog 
samtidig en mulighed, at ved et sammenbrud i forligsinstitutionen, kan strejke og lockout bryde ud med fem dages 
varsel.  
 
Umiddelbart før påske blev der lanceret en hjemmeside/FAQ til studerende, der i lighed med den hjemmeside, 
der er oprettet for ansatte på AAU, giver informationer om en evt. konflikt:   
http://www.studerende.aau.dk/Information+om+lockout/ 
 
Der foreligger et samlet overblik over planlagt undervisning for de kommende 4 uger. Overblikket vil blive brugt 
som et redskab til ”krisehåndtering” såfremt det bliver nødvendigt og informationerne vil blive videresendt til 
rektoratet, hvorfra der vil ske en videreformidling til de evt. ramte studerende, hvis det bliver nødvendigt. 

 
Sekretariatet: 
Der er bekymring omkring EVU studerende ikke får deres undervisning i en evt. konfliktsituation og der vil i den 
forbindelse blive igangsat flere kampagner bl.a. via LinkedIn, som de kan benytte sig af, da der er flere EVU 
studerende der henvender sig og ønsker feedback. 
 
Der blev spurgt om Moodle og mail bliver lukket ned ved en evt. konflikt?  Moodle og mail bliver ikke lukket ned.  
 
SNF nævnte, at datoerne for afholdelse af dimission på Psykologi er fastlagt og bliver den 22.06 for BA og den 
29.06 for KA. 
 
Vi har fået ansat én ny studentermedhjælper til Psykologi pr. 01.04.18 jf. stillingsopslag. 
 
To nye Tutorkoordinatorer er vi i gang med at ansætte jf. stillingsopslag og foruden Gustav Sindberg bliver der to 
tutorkoordinatorer her i efteråret 2018. 

http://www.studerende.aau.dk/Information+om+lockout/
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4. Nyt fra fællesrådet (Rasmus på vegne af Kristian) 

Årshjul og arrangementer 
Vi har i Fællesrådet fået udarbejdet et simpelt årshjul med idéer til hvad, der kan planlægges i de forskellige dele 
af året. Vi arbejder med tanken om en månedlig tur på brætspilscafé. Vi arbejder pt. på at lave et film-
arrangement i centrum, som startskuddet i vores arbejde.  

Mentorordningen 
Fællesrådet har i samarbejde med studenterrepræsentanterne og Studievejledningen fået tilknyttet fire 
studerende, der arbejder med at iværksætte og planlægge opstarten på mentorordningen i E18. Vi afventer pt. 
nyheder om hvem, der er ansat som tutorkoordinatorer. Vi har været i dialog med tidligere tutorkoordinatorer, der 
kun ved, hvem der har søgt, men intet om hvem, der har fået stillingerne. De studerende er pt. ”projektansatte”, 
så der er pt. ikke fundet mentorer nok. Dette kræver en ansættelsesrunde inden september.  

Udkast til undervisningsgange med AUB 
Studenterrepræsentanterne i SN har fået arbejdet videre med et udkast til hvornår AUB kan være inde og have 
undervisning på uddannelsen. Vi forventer at kunne præsentere det til maj.  

Social aften på MPACT-skolen 
Næstformændene på MPACT-skolen arbejder pt. på at få lavet en social aften for alle studerende på skolen. De 
har umiddelbart fået en positiv respons fra skolen om finansiering af en Brætspilsaften. Der er lavet en event, og 
der skal bruges en Billetto til at sørge for, at antallet af mennesker ikke overstiger brandregulativerne.  

Dimission  
Der er blevet holdt et møde blandt de studerende, der er med i arbejdsgruppen til dimission, og der er blevet 
genereret mange idéer, og lagt en plan for hvilke, der kan føres ud i livet. Der er planer om: musik, taler, 
forskellige legater og et studenterbåret indslag. Vi afventer pt. svar på hvem, der kommer med i gruppen fra 
studiets side, og hvornår første møde for hele gruppen skal holdes.  

Kampagne for lokale studienævn 
Udvalget om bedre universitetsuddannelser er kommet med en rapport(Universitetsuddannelser til fremtiden), der 
indeholder en række anbefalinger til at forbedre universitetsuddannelserne. En af anbefalingerne lægger vægt på 
” at ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres entydigt i den enstrengede ledelse”. Dette vil føre 
til, at beslutningskompetencen tages fra de lokale studienævn, som gøres til rådgivende organer under 
studielederen. Studenterrepræsentanterne og Fællesrådet er i færd med at udfærdige et kort skriv, der skal 
fremhæve de vigtige aspekter af at have lokale studienævn, der har beslutningskompetence over deres 
uddannelser. Så snart den endelige udgave ligger klar, sendes denne til Studentersamfundet, der koordinerer 
kampagnen.  

Samlæsning mellem professionsprogrammer  
Fællesrådet har på deres sidste møde diskuteret hvorvidt, der kunne være noget spændende i at lave mere 
fællesundervisning på kandidatuddannelsen. Det konkrete eksempel, der blev diskuteret, var samlæsning mellem 
NEURO og KHARE, men det er Fællesrådets opfattelse, at der kan findes flere spændende samlæsninger hvis vi 
går i dialog med studerende og programmer, om hvad de ser som relevant/spændende. 
 
 
Det er meget fint, at Fællesrådet kommer med et oplæg i forbindelse med sammenlæsning på KA og mellem 
professionsprogrammerne. Underviserne skal selvfølgelig involveres og afgøre, om det er meningsfuldt, men 
Fællesrådet er selvfølgelig meget velkomment til at sende opfordringen videre.  

 
Omkring det forestående dimissionsarrangement meldes snarest muligt tilbage, når vi ved lidt mere om hvilke 
lokaler der er til rådighed, samt forplejning mv. 

 
5. Dispensationer og merit (Andrea) 

Dispensation: 
På SN-mødet i februar behandlede studienævnet en ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet 
med 4 måneder. SN besluttede, at den studerende skulle indkaldes til samtale hos studienævnsformanden. 



4 

 

Mødet blev afholdt i starten af april. Der er lagt en individuel studieplan for den studerende, og den studerende 
har trukket sin ansøgning tilbage. 

 
Ækvivalensvurdering: 

 Studienævnet behandlede en ansøgning om ækvivalensvurdering af en BA in Psychology og MA in Counselling     
 Psychology fra Simpson University i Redding, USA. SN besluttede, at uddannelsen ikke var ækvivalent til en   
 Dansk cand. psyk, fordi der manglede følgende moduler i uddannelsen:  
 
- Kvalitativ forskningsmetode (5 ECTS) 
- Psykologiens videnskabsteori (5 ECTS) 
- Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS) 
- Psykiatri (5 ECTS) 
- Kandidatspeciale (30 ECTS) 

 
6. Valgfag E18 til godkendelse  

- Datadreven beslutningstagning/ Jonas Kristoffer Lindeløv, Thomas Alrik Sørensen (bilag 1) 
- Culture and Childhood: Contemporary dilemmas on being a child/Paula Cavada (bilag 2) 
- Fællesskabsbaseret indsats i socialt arbejde/Mogens Jensen (bilag 3) 
- Supervision/ Anne Engholm Hedegaard & Birgitte Petersen (bilag 4) 
- Udviklingstraumer og aversive barndomsoplevelser/Kristine Kahr (bilag 5 – eftersendes) 
- Improvisation as psychological construct / Luca Tateo – (bilag 5a – eftersendes) 

 
Der er modtaget 6 valgfag, men der er kun mulighed for at udbyde 5 valgfag i efteråret 18. 
 
Vi skal have den fulde beskrivelse af de valgfag der bliver godkendt og de skal skrives ind i de respektive 
skabeloner inden den 1. maj, da semesterplanerne skal godkendes på næste SN møde den 9. maj. 
 
Der blev drøftet flere scenarier i SN kredsen om hvordan udvælgelsen blandt valgfagene kan foretages og der 
blev nævnt, at om foråret udbydes der valgfag på hhv. 4 og 6. semester og om efteråret udbydes der valgfag på 9. 
semester. 
 
Pointer fra drøftelsen: 
Alle valgfagene er meget anvendelsesorienteret 
Valgfagene viser en fin bredde på uddannelsen og indeholder gode fagområder. 
Der blev foreslået en model for udvælgelse f.eks. efter hvor mange studerende der tilmelder sig det enkelte 
valgfag. 
Et forslag er, at der besluttes hvilket valgfag der skal udbydes til næste forår. 
Der blev spurgt om valgfaget Supervision kan slås sammen, da det udbydes på hhv. den ordinære uddannelse og 
på EVU. Det kan det ikke da undervisningen på EVU foregår i weekenderne og det er hver sin uddannelse 
Kan der laves nogle restriktioner for hvor mange studerende der kan deltage i de pågældende valgfag. 
Måske bør der sættes et loft over hvor mange der kan deltage i et valgfag. 
 
Konklusion: 
Efter drøftelsen af diverse muligheder for udvælgelse mv. besluttede SN kredsen, at valgfaget, Culture and 
Childhood: Contemporary dilemmas on being a child. ved Paula Cavada, først vil blive udbudt til foråret 2019 og 
SNF vil orientere Paula Cavada snarest muligt. 
 
De 5 valgfag der blev godkendt er: 
- Datadreven beslutningstagning/ Jonas Kristoffer Lindeløv, Thomas Alrik Sørensen  
- Fællesskabsbaseret indsats i socialt arbejde/Mogens Jensen  
- Supervision/ Anne Engholm Hedegaard & Birgitte Petersen  
- Udviklingstraumer og aversive barndomsoplevelser/Kristine Kahr  
- Improvisation as psychological construct / Luca Tateo  
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Lis sender de godkendte valgfag for efterår 18 videre til Kristine Jensen de Lopez med deadline for indskrivning i 
skabelonerne, senest den 20. april. 

 
7.   Valgfag E18 EVU 

- Supervision i teori og Praksis/ Anne Engholm Hedegaard & Birgitte Petersen  

 
Valgfaget på EVU blev godkendt. 

 
8.   Censorrapport 2017-18 med forbehold for formuleringsfejl (bilag 7)  

  Rapporten har været rundsendt til studielederne til kommentering og punktet er med forbehold for  
  formuleringsfejl. Måske kommer der nogle små formuleringsændringer efterfølgende. 
 
Censorrapporten er et udtryk for at vi har dygtige eksaminatorer der bekræfter, at vi har en god uddannelse på 
Psykologi. 

 
  Censorformandskabet fortsætter i perioden 2018 til 2022 og der er styr på tingene i censorformandskabet. 
 
  SN kredsen konkluderede, at vi generelt får fine tilbagemeldinger fra censorkorpset på, at vi har dygtige   
  Studerende og et godt fagligt niveau på uddannelsen m.v.  
  

 9.    Orientering om reviderede disciplinærregler for studerende – (bilag 8) 
 De reviderede disciplinærregler for studerende, samt tilhørende vejledning trådte i kraft pr. 1. marts 2018 og er   
 underskrevet af Rektor forud for vedtagelsen af disse er der sket høring af fakulteterne, Studieservice og   
 Rektorsekretariatet, og de indkomne forslag i den forbindelse er så vidt muligt imødekommet. Både regelsættet  
 og vejledningen er desuden tilgængelige i AAU Håndbogen (link disciplinærregler – link vejledning).  

 
Disciplinærreglerne har primært været bragt i anvendelse i forbindelse med et par plagiatsager på Psykologi. Til 
alles orientering foregår der altid en automatisk scanning af alle uploadede projekter. 
 

10.  Gennemgang af aktionsliste (alle) (bilag 9).  

Ad 9: arb. gruppen om optagelse på professionsprogrammerne – ingen kommentarer til punktet 

 

Ad 5: arb. gruppe omkring timenormer – ingen kommentarer til punktet 

 

Ad 2: studiemiljøfremmende tiltag – Kristian arbejder videre med dette punkt  

  

11.   Evt. 
De hovedansvarlige for godkendelse af semesterplanerne til efterår 2018 blev følgende: 
 
1. sem. Thomas Szulevicz og Elisabeth Rønne Hansen 
3. sem.  Carolin Demuth og Kasper F. Laursen 
5. sem.  Kristine Kahr Nilsson og Caroline Skov Vestbjerg 
7. sem.  Luca Tateo og Rasmus H. Pedersen 
9. sem.  Mogens Jensen og Kristian W. Jensen  

 
Der er deadline for indsendelse af semesterplaner til efterår 2018 den 1. maj 
 
Bendt ønsker et punkt til næste SN møde i maj der hedder UFA, punktet omhandler et samarbejde mellem 
Kommuner og Universiteter. 
 
Næste SN møde den 9. maj udvides og afholdes fra kl. 09.00 til kl.12.30 med en arbejdsfrokost. 

 

 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=349579
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=349595
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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)  x   

    

Suppleanter:    

Carolin Demuth – (Carolin)  1 supp. x   

Luca Tateo– (Luca) x   

    

Studenterrepræsentanter:    

Kristian Westergaard Jensen – (Kristian) næstformand   x  

Rasmus Hougaard Pedersen – (Rasmus) (deltager over Skype) x   

Caroline Skov Vestbjerg – (Caroline) x   

Elisabeth Rønne - Hansen – (Elisabeth)  x  

    

Studenter suppleanter:    

Kasper Fabricius Laursen – (Kasper)  x   

    

Referent:    

Lis Kragh (SN – sekretær) – Lis x  x 

    

Observatører:    
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Tom Nyvang - (Studieleder) - Tom x   

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  

 
 


