
1 
 

,   

 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden – Studienævnsmøde – onsdag den 10.4.2019  
kl. 09.30-12.00, Nordkraft: Teglgårds Plads 1, rum 11.23 
 

  

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser fra studienævnsformanden, herunder flytteplaner 
3. Nyt fra instituttet og sekretariatet  
4. Nyt fra fællesrådet  
5. Dispensationer og merit  
6. Identifikation af frafaldstruede (bilag 1) 
7. Ledighedstal (bilag 2) 
8. Studiestart set-up (bilag 3 -6) 
9. Forslag om flere gruppeeksamener (bilag 7) 
10. Tildeling af praktikpladser ved orlov mellem 7. og 8. semester 
11. Evt. 
12. Runde gennem Nordkraft. 
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Referat – Studienævnsmøde 10.4.2019   

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Meddelelser fra studienævnsformanden, herunder flytteplaner 
Studienævnsformanden orienterede om, at psykologistudiet per 1. september flytter til Nordkraft. Det er 
en del af en større rokade mellem institutterne under HUM og SAMF og AUB, som er iværksat for at 
spare på huslejeomkostninger. De nye lokaler har både fordele og ulemper: Der findes et auditorium til 
ca. 100 studerende, men de store bachelorhold vil blive undervist på Create. Nordkraft har en attraktiv, 
central placering med mange faciliteter i huset. Der findes en stor glasgang som kan bruges til gruppe-
arbejde eller specialeskrivning. Parkering kan lejes i Musikkens Hus eller ved Q-Park i nærheden. Loka-
lerne forventes ombygget i flere etaper for at etablere seminarrum og kontorarbejdspladser og senere 
ift.  lokaler til professionsprogrammer. Udbudsmateriale skal være klar per 1. maj. Studienævnsforman-
den opfordrede studenterrepræsentanterne til at sende deres ønsker ift. ombygning. Studenterrepræ-
sentanterne gav udtryk for, at de allerfleste studerende var glade for psykologis fremtidige placering.  
Caroline Vestbjerg henviste til, at studiehåndbogen tillader brugen af ”ibid”, som efter den nyeste APA 
style ikke er tilladt mere. Det besluttedes, at ændre afsnittet i studiehåndbogen, således at der alene 
henvises til den nyeste APA style. 
 

3. Nyt fra instituttet og sekretariatet  
Andrea Dosenrode oplyste, at der er ansat tre rustutorkoordinatorer, og at de er informeret om, at stu-
diestart skal planlægges i Nordkraft. Der er ligeledes fundet to nye studenterstudievejledere.  
 

4. Nyt fra fællesrådet  
Intet at berette. 
 

5. Dispensationer og merit  
Der er givet et antal dispensationer for forlænget eksamenstid jf. studienævnets praksis til studerende 
som er ordblinde eller lider af koncentrationsbesvær grundet fx smerteproblematikker. 
 

6. Identifikation af frafaldstruede (bilag 1) 
Studienævnet drøftede oversigten over de frafaldstruede. Studienævnsformanden forklarede, at der er 
en fast praksis ift. forsinkede studerende, hvor de får tilbudt individuelle samtaler med studienævnsfor-
manden, og hvor der kan aftales individuelle studieplaner, dispensationer eller andre støtteforanstaltnin-
ger. De viste tal er trukket af statistikafdelingen, og indeholder også studerende, som er syge eller på 
barsel. Tallene er derfor ikke helt retvisende. 
Det besluttedes, at tallene ikke giver anledning til at iværksætte yderlige tiltag. Der holdes fast i frafalds-
proceduren.  
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7. Ledighedstal (bilag 2) 
Det konstateredes, at psykologi ligger inden for det grønne område ift. dimittendernes ledighed i 4.-7. 
kvartal. Carolin Demuth henviste til, at der ses et relativ stort udsving fra 2014/15: 7,7 % til 2015/6: 13,6 
%. Det er uklart, hvad tallene/udsvinget dækker over. 
Studienævnsformanden forklarede, at ledighedstallene er vigtige, da de sammen med andre parametre 
indgår i beregningen af universitetets tilskud fra staten. Ledighed over landsgennemsnit kan desuden 
føre til dimensionering af optag. Tallene hænger bl.a. sammen med dimittendernes mobilitet, da AAU 
studerende ofte forsøger at finde arbejde i Nordjylland først, før de begynder at lede i fx hovedstadsom-
rådet. KU-dimittender har ikke samme strukturelt betingede problemstilling. Bendt Torpegaard henviste 
til, at det ville give bedre mening, at sammenlige ledighedstal fra de samme uddannelser fra de forskel-
lige universiteter, fremfor at sammenligne de forskellige uddannelser på AAU. 
 
Mogens Jensen konstaterede, at studiet kunne forbedre ledighedstallene ved at begynde med at mar-
kedsføre uddannelsen, således at aftagerne er bedre informeret om de særlige kompetencer, som vo-
res studerende har erhvervet sig igennem PBL og fordybelse igennem undervisningen på professions-
programmerne. Caroline Vestbjerg oplyste, at de studerende er usikre på, hvilken betydning valg af pro-
fessionsprogram, praktik, PBL osv. har ift. at finde job efter endt uddannelse. Studienævnsformanden 
henviste til, at aftagerpanelmedlem Silas Svaneklink ved psykologis selvevaluering havde givet udtryk 
for, at han som aftagerrepræsentant ønskede, at universitetet gav de studerende de generelle og fag-
lige kompetencer, og at psykologarbejdspladserne efterfølgende ville give dimittenderne de praktiske 
færdigheder. Studienævnsformanden opfordrede til, at de studerende deltager i det foredrag, som fæl-
lesrådet for psykologi har arrangeret med Silas Svaneklink, hvor han vil tale om betydningen af PBL set 
fra et aftagerperspektiv. Studienævnsformanden vil også sende studenterrepræsentanterne en af hans 
artikler, som omhandler uddannelse af PPR psykologer. 
 
Konkluderende sagde studienævnsformanden, at man bør sammenligene vores ledighedstal med tal-
lene fra de andre psykologiuddannelser, og at studienævnet ved lejlighed bør drøfte, hvordan psykologi-
studiet kritisk-konstruktivt kan forholde sig til kravet om employability. 
 

8. Studiestart set-up (bilag 3 -6) 
Studienævnsformanden anførte, at de mange bilag var udtryk for øget centralisering som følge af, at 
nogle uddannelser har en frafaldsproblematik. Luca Tateo bemærkede, at det var vigtigere, at bruge 
ressourcer til vejledning og supervision af studerende frem for studiestartstiltag. Han opfordrede til, at 
studienævnet drøfter, hvordan de studerende igennem studiet kan modnes tilstrækkeligt til at kunne va-
retage et arbejde som psykolog efter endt uddannelse. 
 
Der var bred enighed i studienævnet om, at psykologi har en god og velfungerende praksis ift. studie-
start, som der skal holdes fast i, og evt. udbygges eller finjusteres, hvor det giver mening. 
 
Studienævnet besluttede, at bede ankerlærer på 1. semester i samarbejde med RUS-tutorkoordinatorer 
forholde sig til materialet og melde tilbage til studienævnet. 
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9. Forslag om flere gruppeeksamener (bilag 7) 
Kasper Fabricius Lauersen har indsendt forslag om at erstatte mange individuelle eksamener med grup-
peeksamener. Studienævnsformanden forklarede, at eksamensbekendtgørelsen foreskriver, at de stu-
derendes præstation bedømmes individuelt, og at censorformandskabet nogle gange har stillet spørgs-
målstegn ved, om der differentieres nok i karaktererne ved gruppeeksamener. Det er en styrke i vores 
studieordninger, at der er variation i prøveformerne, og det er også et krav, som eksamensbekendtgø-
relsen stiller. Flere mundtlige gruppeeksamener vil muligvis kræve flere ressourcer. Desuden vil man 
som psykolog på arbejdsmarkedet i alt overvejende grad arbejde individuelt, således at det ikke vil give 
mening, at erstatte alle individuelle eksamen med gruppeeksamener. Linnea Pedersen-Ulrich mente, at 
hun godt kunne se fordele i, at man kunne arbejde sammen ift. ugeeksamener, og at der andelsmæs-
sigt ikke var mange gruppeeksamener i studieordningen. Mogens Jensen forklarede, at gruppeeksamen 
ift. ugeeksamener vil kræve markering af, hvem der har skrevet hvilke dele af opgaven, hvad der kan 
føre til konflikter mellem de studerende, da ikke alle afsnit i en opgave er lige velegnede til at vise, at 
man har opnået læringsmålene. Lucca Tateo gjorde opmærksom på, at hvis de studerende ønsker en 
ændring af prøveformen for en bestemt prøve, så bør der fremføres en pædagogisk begrundelse. Prø-
veformen skal være velegnet til at afprøve fagets indhold. Studienævnsformanden opfordrede til, at stu-
dienævnsmedlemmer deltager i studienævnsmødet, hvis de har fremsendt et ønske om at behandle et 
emne.  
 
Studienævnet besluttede, at afvise forslaget, dog vil Kasper Fabricius Lauersen kunne genindbringe 
forslaget, evt. i tilrettet form. 
 

10. Tildeling af praktikpladser ved orlov mellem 7. og 8. semester 
Lederen af professionsprogrammet BUP, Christina Mohr, oplever, at der hvert år er studerende som 
tager begrundet eller ubegrundet orlov mellem 7. og 8. semester, hvad der fører til, at BUP det efterføl-
gende år ikke kan optage det planlagte antal studerende, fordi der er et loft over antal praktikpladser.  
Caroline Vestbjerg henviste til, at hun forventede, at mønstret vil ændre sig, når det bliver muligt, at 
holde orlov mellem BA og KA, og at det derfor ikke var hensigtsmæssigt, at indføre stramninger på nu-
værende tidspunkt. Mogens Jensens bemærkede, at spørgsmålet havde betydning for tildeling af plad-
ser på professionsprogrammerne. 
Studienævnet besluttede, at studienævnsformand og –næstformand vil prøve at finde en løsning sam-
men med Christina Mohr og melde tilbage til studienævnet. 
 

11. Evt. 
Intet at berette. 
 

12. Runde gennem Nordkraft. 
Intet at berette. 
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Studienævn:    

VIP repræsentanter:    

Thomas Szulevicz (studienævnsformand) – (Thomas) X   

Bendt Torpegaard Pedersen – (Bendt)  X   

Mogens Jensen – (Mogens) (indtil kl. 11.00) 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  

    

Studenter suppleanter:    

Kasper Fabricius Laursen – (Kasper) (indtil ca. kl. 10:00)  X  

Natalina Ravnholdt Lode – (Natalina)  X  

Nanna Benedictus Storgaard – (Nanna)  X  

    

Referent:    

Lis Kragh (SN – sekretær) – Lis  X  
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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  X 

Marianne Nielsen (Kontorassistent) - Marianne X   

Lotte Brunø (afdelingsleder) - Lotte  X  
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