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Dagsorden – Studienævnsmøde – onsdag den 13.2.2019  
kl. 09.30-12.00 lokale 2.017 på KST3 
 

  

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Konstituering af Studienævn på Psykologi i forhold til nye studenterrepræsentanter pr.1.2.2019 og 

præsentation af nye medlemmer, gennemgang af forretningsordenen, samt studienævnets arbejde og 
opgaver (bilag 1) 

3. Meddelelser fra studienævnsformanden, herunder bl.a. orientering om ny eksamensordning (bilag 2) 
4. Nyt fra skolen og sekretariatet  
5. Nyt fra fællesrådet  
6. Dispensationer og merit, herunder forslag til nye regler og dispensationspraksis ift. forudsætningsfag 

(bilag 3) 
7. Nye timenormer (bilag 4 - eftersendes) 
8. Udmeldelsesbegrundelser (bilag 5) 
9. Spørgsmål om navne på skriftlige opgaver (bilag 6) 
10. Gennemgang af aktionsliste (bilag 7) 
11. Evt. 
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Referat – Studienævn 13.2.2019   

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Konstituering af Studienævn på Psykologi i forhold til nye studenterrepræsentanter pr.1.2.2019 og 
præsentation af nye medlemmer, gennemgang af forretningsordenen, samt studienævnets arbejde og 
opgaver (bilag 1) 
Caroline Skov Vestbjerg blev konstitueret som næstformand. Det konstateres, at der er en 
studenterrepræsentant per årgang. 
 

3. Meddelelser fra studienævnsformanden, herunder bl.a. orientering om ny eksamensordning (bilag 2) 
 
Den økonomiske situation. Som der allerede er orienteret om, skal psykologi i indeværende år spare 3 
timer pr. STÅ, svarende til ca. 1800 løntimer. Dekanen orienterede i sidste uge de studerende skriftligt 
om de generelle besparelser på universitetet og fakultetet. Studienævnsformanden har ligeledes før jul 
orienteret de studerende, og var i forrige uge inde på 4. og 6. semesters introduktionsforelæsninger for 
at orientere om besparelserne. Psykologi ser desværre også ud til at blive ramt af personalereduktion-
erne på instituttet, hvilket vi naturligvis er meget kede af. Vi skal i den kommende tid tænke os godt om, 
og passe godt på hinanden. Besparelserne og personalereduktionerne går hårdt ud over os alle, og 
rammer således både VIP, TAP og de studerende.  
 
Psykologi er på den laveste taksameter per STÅ. Der pågår p.t. noget lobbyarbejde ift SF, som bl.a. 
Lene Tanggaard deltager aktivt i, for at løfte psykologi på en højere taksameter. Også DF er optaget af, 
at løfte taksameteren. Man er generelt bekymret for den mentale trivsel og sundhed blandt både børn, 
unge og voksne, og man har fået øjnene op for, at psykologer kan hjælpe ift disse problemstillinger. 
Universitetsafdelingen under Dansk Psykologforeningen arbejder ligeledes for at løfte taksameteren. 
Studienævnsformændene for psykologiuddannelserne udarbejder et samletudspil med argumenter for 
taxameterforhøjelse, som sendes til Dansk Psykologforening 
 
Status for strategi- og handlingsplan. Institutleder, studieleder, Andrea og Elsebeth og 
studienævnsformand var i sidste uge til statusmøde hos prodekanen vedrørende psykologis 
studienævnsrapport samt strategi- og handlingsplan. Det var et godt og positivt møde, hvor vores 
uddannelse fik mange positive ord med på vejen. Studienævnsrapporten blev drøftet, og det blev 
konkluderet, at det generelt ser fornuftigt ud. Psykologi har nogle udfordringer omkring konfrontations- 
og vejledningstid. Men studienævnet har dels øget undervisningsmængden, og der er ændret 
indberetningspraksis omkring vejledning, så den flugter med instituttets øvrige uddannelser. Det 
forventes, at disse tiltag samlet vil have en positiv effekt på nøgletallene. Prodekanen sagde omkring 
den nye strategi- og handlingsplan, at den var forbilledlig, og den blev godkendt uden forbehold. 
Studienævnsformanden gjorde på mødet opmærksom på, at arbejdet med progression i PBL-
læringsmålene er vanskeligt, og at der er tale om meget dårlig timing, da det falder sammen med 
organisationsændringerne og besparelserne. Både prodekan og institut- og studieleder anerkendte 
synspunktet, men tilkendegav også, at psykologi i forvejen er langt ift integration af PBL-pædagogiske 
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tiltag i uddannelsen. Studielederen tilføjede, at han på mødet havde givet udtryk for, at han vil støtte 
udsættelsen af deadline, men at han ikke havde de store forventninger til, at det vil blive imødekommet. 
 
Status for arbejdet med PBL-progression. Per november skal studienævnet indsende nye studie-
ordninger, hvor der er indarbejdet progression i de studerendes PBL kompetencer i læringsmålene. 
Som nævnt ovenfor er det i øjeblikket vanskeligt at finde tid til arbejdet med PBL-progression. Det er 
frustrerende og opgaven får hermed lidt for meget karakter af et påbud ovenfra. Ulla Böwadt og Casper 
Feilberg udgør pt. en arbejdsgruppe, men der har været lidt forskellige perspektiver på, hvordan det 
videre arbejde skal gribes an. Den øvrige undervisergruppe og studienævnet vil naturligvis blive 
involveret i det videre arbejde.  
 
Orientering om gruppedannelse på 4. semester. Som vedtaget på sidste SN-møde skal grupperne på 4. 
semester som minimum bestå af fem studerende. Studienævnsformanden orienterede om denne 
beslutning før jul over mail til alle studerende på årgang, ligesom der var en drøftelse med ankerlærer 
og junta. Herudover orienterede studienævnsformanden mundtligt om beslutningen til semesterintro-
duktionen. Ankerlærer melder tilbage, at gruppedannelsesprocessen gik fint. Der blev sågar dannet en 
del 6-mandsgrupper, og det er besluttet at honorere vejledningen med 50 timer her. Der blev dannet en 
3-mandsgruppe og en 4-mandsgruppe. Elisabeth tilføjede, at der havde været lidt panik inden 
gruppedannelse og anbefalede, at man fremover tager højde for, at nogle studerende danner grupper 
hjemmefra. 
 
Mulig harmonisering af sidefagsstrukturen. Som følge af sidefagssagen drøftes i øjeblikket, om 
sidefagsstrukturen på AAU generelt skal harmoniseres. Dette motiveres yderligere af, at der menes at 
være uhensigtsmæssige forskelle i opbygningen af gymnasielæreruddannelserne på AAU, som 
resulterer i uigennemsigtighed, administrative udfordringer og uens vilkår for de studerende, idet flere 
studerende skal have individuelt tilpassede forløb, som afhænger af, hvilken kombination, der vælges. 
På psykologi er vi meget kede af udsigterne til en harmonisering, da det vil kræve betydelige 
studieordningsændringer eller alternativt fordyrende dublering af vores undervisning. Psykologi ser 
således udspillet som en trussel imod hele vores sidefagsuddannelse, og håber meget, at forslaget ikke 
bliver vedtaget. Studielederen tilføjede, at sidefagsuddannelse på HUM og SAMF allerede er 
harmoniseret, idet man har reserveret de sidste 45 ECTS på bacheloruddannelserne og de første 45 
ECTS på kandidatuddannelserne til sidefaget. Der er enkelte uddannelser, som står uden for denne 
harmonisering. Det vil derfor give god mening, at disse tilslutter sig harmoniseringen, fremfor at 
gennemharmonisere sidefagsuddannelserne på hele AAU på en ny måde.  
 
Status på professionsprogramstrukturen. Mogens og Thomas har udsendt en revideret beskrivelse af 
den nye struktur ud til programmerne, hvor der på baggrund af den indledende høringsrunde var ændret 
en del ting. Der er endnu ikke modtaget så mange tilbagemeldinger på det nye udspil og tager det som 
udtryk for, at det er blevet taget til efterretning. Der vil være kandidatintro d. 4. april, hvor de nye 
programmer skal præsenteres for de studerende.  
 
Orientering om harmonisering af semesterevalueringer. Der er nedsat en arbejdsgruppe under det 
studieadministrative område, som har klarlagt kravene til semester-, og projektevalueringen og 
evaluering af studiemiljø. Der er derefter udarbejdet et fælles minimum-spørgeskema, som har været i 
høring hos studienævnsformændene og næstformændene. Der er kommet rigtig mange kommentarer 
tilbage. Der har også været holdt et møde med institutlederen ift. den personalemæssige side af 
evalueringerne. Områdeleder Winnie Ritterbusch har udarbejdet udkast ift. tilbagemelding af 
resultaterne af evalueringerne. Den drøftes på næste møde i kvalitetssikringsgruppen, og sendes 
derefter i høring. Studienævnsformanden bemærkede, at der i år var kommet en del personangreb i 
evalueringerne, hvad der er klart uacceptabel og at han vil i dialog med de studerende om, hvordan 
man give feedback på en konstruktiv og ikke sårende måde. 
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Ny eksamensordning. Andrea opfordrede til, at alle sætter sig grundigt ind i den nye eksamensordning 
og at studenterrepræsentanterne også opfordrer de studerende til at sætte sig ind i de nye regler. 

Andrea orienterede om de vigtigste ændringer, heriblandt: 
Frister:  

- Frist for meddelelse af dato for ordinære prøver: 4 uger. 
- Frist for meddelelse af dato for reeksamener: 2 uger. 
- Reeksamen må tidligst lægges 14 dage efter meddelelse af karakter for den ordinære 

eksamen. 
- Frist for meddelelse af eksamenskarakterer for skriftlige eksamener: Senest 20 arbejdsdage 

efter aflevering. 
- Til- og framelding af reeksamen kan ske indtil senest kl. 12 fem arbejdsdage før prøvens 

afholdelse. 
- Frist for indsendelse af lægeerklæringer: 2 uger efter eksamen. 
- Frist for godkendelse af revideret problemformulering, hvis man ikke har afleveret 

kandidatspeciale rettidigt: 14 dage. 
 
Dispensationsmuligheder: 

- SN kan dispensere fra reglerne om til- og framelding af eksamener og reeksamener. 
- SN kan dispensere fra studieordningens krav om, at der i bedømmelsen af den skriftlige 

opgavebesvarelse tillige indgår en bedømmelse af den studerendes stave- og 
formuleringsevne. 

- SN kan give dispensation til afløsning af en fastsat prøveform. 
 

Valgfag: 
- Hvor et valgfag kan bestås ved aktiv deltagelse vil det fremover være brugt et prøveforsøg, hvis 

man ikke opfylder kravet om aktiv deltagelse/fremmøde. 
- Der kan bestemmes i studieordningen, at reeksamen har form af en skriftlig opgave. 
- Der kan ikke længere skiftes valgfag, hvis man har brugt et prøveforsøg. 
-  

Opgavesæt: 
- Opgavesæt til skriftlige prøver med ekstern censur skal sendes til censor for kommentering 

(ikke godkendelse). 
 

4. Nyt fra skolen og sekretariatet  
Studienævnssekretær Lis Kragh er stadig sygmeldt. Forventes at trappe op fra marts. 
De mundtlige reekamener er endnu ikke tilrettelagt. 
 

5. Nyt fra fællesrådet  
Fællesrådet har ikke holdt møde i januar grundet eksamener. Der arbejdes p.t. på to arrangementer: 

1) Brætspilsarrangement 
2) Invitation af Silas Svaneklink fra aftagerpanelet til at fortælle de studerende om 

værdien af PBL ift. arbejdsmarkedet. 
Studienævnsformanden bemærkede, at der var afsat økonomiske midler til studiemiljøtiltag. 
Kasper nævnte, at fællesrådet arbejder videre med, hvordan man kan stille kursuslitteratur til rådighed 
for de studerende, især med hensyn til 5. semester. Studienævnsformanden bemærkede, at 
bagmandspolitiet havde ransaget to studenterboliger i hhv. København og Aalborg pga. mistanke om 
ulovlig distribuering af kursuslitteratur og opfordrede til at overholde ophavsretten. Der var ikke tale om 
psykologistuderende.  
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6. Dispensationer og merit, herunder forslag til nye regler og dispensationspraksis ift. forudsætningsfag 
(bilag 3) 
 
Andrea præsenterede følgende forslag: 
Psykologis kandidatstudieordning fastlægger, at studerende skal have bestået alle fag på 7. semester 
før de kan påbegynde praktikken og følge VAP II på 8. semester. Tankegangen er, at den studerende 
skal være fagligt rustet til praktikken, og at VAP II bygger videre på VAP I. Reglen blev skrevet ind i 
studieordningen på et tidspunkt hvor de studerende stadig havde ret til et helt ”fjumreår”. 
Sidenhen er der kommet en SU reform, som begrænser de studerenes SU til maksimalt 6 måneder 
mere, end uddannelsen er normeret til. Samtidigt stoppes de studerendes SU, når de er 30 ECTS eller 
mere forsinkede. Det har alvorlige konsekvenser for forsinkede studerende, da de økonomisk er 
afhængig af at modtage SU. Det ses meget tit, at studerende som ikke består et eller flere fag kæmper 
med helbredsmæssige eller sociale problemer, som kun bliver forværret, når også de studerendes 
økonomiske grundlag fjernes. Det bør derfor overvejes, hvorvidt det stadig giver mening, at kræve, at de 
studerende skal have bestået alle fag på 7. semester, før de kan gå videre til 8. semester. 
 
SN drøftede forslaget. Praktikkoordinator Mogens Jensen henviste til, at der ved dispensation skulle 
tages hensyn til, hvilken praktikplads den studerende har fået tildelt. Det kan fx være uhensigtsmæssigt, 
at give dispensation for ikke at have bestået modulet psykologisk testning til studerende, som skal i 
praktik på et PPR-kontor. 
 
Studienævnet vedtog følgende: 
1) Reglen om, at alle fag på 7. semester skal være bestået for at komme på 8. semester 

ændres til, at den studerende skal have bestået alle fag på 7. semester for at komme i 
praktikken. Den studerende vil dermed kunne følge VAP II uanset om alle moduler på 7. 
semester er bestået. 
 

2) Der kan fremover gives dispensation til at komme i praktik, når den studerende maksimalt 
mangler 10 ECTS på 7. semester. Dispensation beror på en individuel vurdering, hvori der 
bl.a. indgår en faglig vurdering af kravene, som stilles i forhold til de enkelte praktik-
pladser. 

 
 

7. Nye timenormer (bilag 4) 
Studienævnsformanden forklarede, at de nye timenormer var en følge af de besparelser, som skal 
gennemføres på psykologi. Timenormer ift. professionsprogrammer er endnu ikke revideret. Det skal 
afklares, hvorvidt disse fortsat skal indgå i timenormerne eller være et dokument for sig selv. 
 
De nye timenormer blev vedtaget. 
 

8. Udmeldelsesbegrundelser (bilag 5) 
Studienævnet drøftede de fremsendte udmeldelsesbegrundelser. Det fremgår ikke, hvilken svarprocent 
der ligger til grund for oversigten.  
Det konstateredes, at der ikke kan konkluderes noget specifikt fra de angivne begrundelser, og at der 
ikke er behov for opfølgning. Det ser ikke ud som om de studerende har meldt sig ud pga. problemer 
med studiemiljøet eller lignende. Elisabeth nævnte, at prorektor har indbudt studenterrepræsentanter til 
møde vedrørende studiemiljøet den 21. marts 2019. 
 

9. Spørgsmål om navne på skriftlige opgaver (bilag 6) 
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Studenterrepræsentanterne ønsker, at der på skriftlige opgaver fremover kun skal angives 
studienummer, ikke navn, da nogle studerende er bang for forskelsbehandling. Grundlæggende var der 
ingen indvendinger mod forslaget. 
Det besluttedes, at studiesekretariatet afklarer, hvilke administrative konsekvenser det vil 
medføre, og at der træffes beslutning om punktet på næste møde. 
På næste møde skal der også drøftes, hvorvidt de studerende fortsat skal aflevere papirudgaver af 
deres eksamensopgaver. 

10. Gennemgang af aktionsliste (bilag 7) 
Det besluttedes at ajourføre aktionslisten ved at erstatte de afgående studenterrepræsentanter med de 
nyvalgte. 

11. Evt. 
 
 

Navn 

Ti
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de
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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:    

Caroline Skov Vestbjerg – (Caroline) næstformand  X   

Elisabeth Rønne - Hansen – (Elisabeth) X   

Linea Winkler Pedersen-Ulrich X   

Denise Bertucci  X  
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Studenter suppleanter:    

Kasper Fabricius Laursen – (Kasper)  X   

Natalina Ravnholdt Lode – (Natalina)  X  

Nanna Benedictus Storgaard – (Nanna)  X  

    

Referent:    

Lis Kragh (SN – sekretær) – Lis  X  

    

Observatører:    

Tom Nyvang - (Studieleder) - Tom X   

Winnie Ritterbusch (områdeleder) - 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  
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