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Referat 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 
Det besluttedes at behandle ansøgning fra mentorordningen om støtte til arrangementer på specialesemestret   
som punkt 8. Dagsordenen blev godkendt med denne tilføjelse. 
 
Ad 2. Meddelelser fra studienævnsformanden, herunder orientering om flytning 
 
Studienævnsformanden meddelte, at alle byggetilladelser ift. Nordkraft er modtaget. Studienævnsformanden og 
sekretariatet har været til møde med koordinatoren for byggeriet i Nordkraft samt en indretningskonsulent 
(begge fra Campus Service) om indretningen af Nordkraft og især køkkenet. Studienævnsformanden viste 
planer over de forskellige etager på Nordkraft og de planlagte undervisningsfaciliteter og studiemiljøer. Der er 
planlagt et tekøkken til de studerende samt opstilling af vanddispenser. Indretningskonsulenten har stillet et 
overslag over de forventede omkostninger i udsigt. Den skal danne grundlag for drøftelsen af de økonomiske 
rammer for indretningen med instituttet.  
 
Studienævnsformanden oplyste, at der på mødet med Campus Service blev besluttet, at vente med 
udsmykningen og inddrage de studerende. Elisabeth Rønne-Hansen bemærkede, at studentersamfundet hvert 
år holder en udsmykningskonkurrence, og at man kunne hente idéer derfra.   
 
Noomi Mathiessen spurgte til lokaler for professionsprogrammerne. Studienævnsformanden forklarede, at man 
sidste år, da man planlagde ombygningen, havde tænkt, at programmerne skulle få lokaler på 10. etage, men at 
fordelingen endnu ikke er endeligt fastlagt. Nogle programmer har fået andre faciliteter enten i Musikkens Hus, i 
Street Art (Østerbro) eller ved taleinstituttet. Inden indflytningen skal rumfordelingen gennemgås en ekstra gang, 
da der også er sket forandringer ift. bemandingssituationen.   
 
Studienævnsformanden meddelte, at han inden jul var til Strategi- og Handlingsplanmøde med prodekanen, 
institutledelsen og en medarbejder fra strategi- og kvalitet. Han oplyste, at det havde været et meget positivt 
møde og at prodekanen var meget positiv over for psykologis strategi- og handlingsplan og opfølgning derpå. 
Medarbejderen fra Kvalitet og Strategi spurgte til, hvordan psykologistudiet var lykkedes med at have så 
engagerede studerende. 
 
Studienævnsformanden takkede studenterrepræsentanterne for deres store engagement og indsats i 
studienævnet og overrakte en gave til dem. 
 
 
3. Nyt fra instituttet og sekretariatet  
 
Winnie Ritterbusch oplyste, at instituttet er i færd med at klargøre vejledningsrum i de tre redigeringsrum på 
stueetagen i Rendsburggade. Der bliver også 4-5 kontorer, som vil kunne bookes til vejledning, når de er ledige.  
Det besluttedes, at der skal sendes en vejledning til, hvordan lokalerne kan bookes, med ud, når vejlederne 
informeres om de nye vejledningsfaciliteter. Winnie Ritterbusch tilføjede, at det også var muligt at bruge 
gallerigangen i Nordkraft, og at instituttet husker ønsket om installation af kaffeautomat og vanddispenser. 
 
Andrea Dosenrode oplyste, at der er flere studerende på psykologi, som lider af hjernerystelse og at hun har sat 
dem i kontakt med hinanden, for at de kan støtte hindanden i, hvordan de tackler udfordringer ift. at læse og gå 
til eksamen.  
 
4. Nyt fra fællesrådet  
 
Linea Winkler Pedersen-Ulrich meddelte, at fællesrådet har planlagt en fest for de studerende til den 8. februar. 
 
Elisabeth Rønne-Hansen oplyste, at fællesrådet er i gang med at undersøge, om der kan være behov for hjælp 
ift. statistik. Kristine Kahr Nilsson bemærkede, at mange studerende havde en mental blokering ift.  statistik. 
Studienævnsformanden meddelte, at der arbejdes på mere undervisning i mindre grupper på statistikmodulet. 
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 5. Dispensationer og merit  
 
Andrea Dosenrode meddelte, at der er indgået en ansøgning fra en 9. semester studerende om at skrive 
speciale i foråret 2020, selv om vedkommende endnu ikke har bestået 8. semester. Den studerende var på orlov 
på sit 8. semester grundet helbredsmæssige problemer. Den studerende ønsker at skrive speciale i 
forårssemestret, fordi hun gerne vil skrive speciale i en gruppe. Studienævnet har ikke tidligere givet 
dispensation til at skrive specialet før alle forudgående moduler er beståede. Det er derfor en principiel 
beslutning, som skal tages. 
 
Studienævnet diskuterede bl.a. følgende aspekter: 
 

• Det har stor betydning for en studerende, om specialet kan skrives i en gruppe eller ej – AAUs strategi 
lægger op til gruppearbejde og det virker uhensigtsmæssigt, at bede de studerende om at skrive alene. 
Det gælder især studerende, som er udfordrede. 

• Omvendt skal man kunne forvente fra kandidatstuderende, at de også kan arbejde selvstændigt, især 
taget i betragtning, at specialernes længde er reduceret de senere år.  

• Hvis der gives dispensation, dannes præcedens, og der åbnes muligvis en ladeport – dog ikke 
nødvendigvis, taget i betragtning, at de studerende har begrænset viden om, hvilke dispensationer der 
gives og de allerfleste følger uddannelsens opbygning. 

• Kandidatstudiet består af fire semestre og specialet bygger oven på de tre første: Den studerende vil 
mangle et helt halv års undervisning som grundlag for at skrive speciale, hvad der kan være 
bekymrende. I stedet for kunne man støtte den studerende ved at tildele ekstra vejledningstimer i 
efterårssemestret. 

• Der er progression i uddannelsen, som der skal værnes om. 
• De studerende udvikler sig meget på 8. semester, ikke mindst grundet praktikken. Den studerende bør 

have disse erfaringer med sig ift. at skrive speciale. 
 
Studienævnsformanden opsummerede diskussion og forklarede, at det handler om at afveje de individuelle 
grunde til at skrive specialet i forårssemestret (skrive i gruppe) imod de faglige grunde, dvs. at den studerende 
skal have et solidt faglig fundament for at skrive specialet. 
  
Studienævnet besluttede: 
1) 8. semester er en for stor og vigtig del af uddannelsen til, at der kan gives dispensation til at skrive specialet 

før fagene på 8. semester er beståede. Der gives afslag på ansøgningen. 
 
2) Den studerende tilbydes ekstra vejledningstimer, hvis hun vælger at skrive specialet i efterårssemestret 

(kræver dokumentation for funktionsnedsættelse).  
 
3) Studienævnet tager initiativ til at indkalde studerende, som skriver speciale i efterårssemestret til møde, 

således de kan finde sammen i grupper, hvis de ønsker det. 
 
 
6. Voksenpsykiatri – nyt underprogram og tildeling af praktikpladser (bilag 1) 
/Kristine Kahr 
 
Studienævnsformanden informerede om, at punktet var blevet behandlet på SN-mødet i december måned, og at 
der i starten af januar var afholdt endnu et møde. På januar mødet deltog studienævnsformanden, Gry 
Kjærsdam Telléus, Kristine Kahr Nilsson, Linea Winkler Pedersen-Ulrich, Mogens Jensen, Noomi Mathiessen og 
Andrea Dosenrode. På mødet drøftedes bl.a. samspil af den nye linje med øvrige linjer og programmer, tildeling 
af alle praktikpladser i Voksenspsykiatrien til den nye linje mm. Mødedeltagerne var positive over for det nye 
program og øremærkning af praktikpladserne, hvorved der forventes en del nye praktikpladser. 
 
Kristine Kahr Nilsson supplerede med følgende betragtninger: 
Forskning og undervisning i Klinisk psykologi fylder ikke særlig meget på AAU i forhold til, hvordan det vægtes 
på andre universiteter og ift. arbejdsmarkedet. Det vil derfor være fint at styrke dette område ved at tilknytte Gry 
Kjærsdam. Christina Mohr vil også være interesseret i samarbejdet, og evt. Bø Møhl og Casper Schmidt. Ved at 
oprette den nye linje og tildele praktikpladserne i Voksenpsykiatrien til den nye linje vil det give mulighed for at 
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udvide det kliniske hovedprogram, og der kan opstå synergieffekter. Tildeling af alle praktikpladser i 
voksenpsykiatrien til psykiatrilinjen vil give fagligt mening, da de andre linjer ikke på samme måde arbejder med 
dette fagområde. 
 
Elisabeth Rønne-Hansen kommenterede, at de studerende var meget interesserede i den nye linje, og at der 
også var voksende interesse for kognitiv adfærdsterapi. Hun spurgte til, om undervisning i kognitiv adfærdsterapi 
kunne indgå i voksenpsykiatrilinjen. Kristine Kahr Nilsson svarede, at det var muligt, og at de studerende i 
praktikken vil møde psykologer, som arbejder med kognitiv adfærdsterapi. 
 
Mogens Jensen forklarede, at det var vigtigt at forlange udførlige §8 redegørelser af programmerne, som skal 
indeholde en redegørelse for hvordan programmet/linjen igennem den specifikke undervisning opfylder kravet 
om at psykologiuddannelsen er en generalistuddannelse. 
 
Mogens Jensen påpegede, at der med den foreslåede løsning vil være andre programmer, fx Neuro, som ikke 
længere har mulighed for at sende deres studerende i ekstern praktik i Voksenpsykiatrien, og at det i den 
forbindelse er problematisk, at de berørte programmer ikke er blevet hørt.  
 
Kristine Kahr Nilsson præciserede, at forslaget om at tildele alle pladser i Voksenpsykiatrien til den nye 
psykiatrilinje kun omfatter pladser i Voksenpsykiatri i Aalborg. Studiet har derudover 3 praktikpladser i 
Voksenpsykiatrien i Brønderslev og Thisted, som kan tildeles til Neuro, samt at Neuro kan have eneret til 
eventuelle pladser i retspsykiatrien, som er en særskilt enhed.  
 
Studienævnet drøftede hvorvidt det var muligt, at vedtage forslaget d.d., som det var planlagt, eller om det ville 
være bedst, at nogle repræsentanter fra studienævnet holdt et møde med evt. berørte programmer eller 
undervisergruppen først, ikke mindst for at sikre gode samarbejdsrelationer mellem studienævnet og 
programmerne og mellem de forskellige programmer og linjer.  
 
Studienævnsformanden opsummerede diskussionen og slog fast, at der var bred opbakning til den nye linje og 
til tildeling af alle praktikpladser i Voksenpsykiatrien til den nye linje, men at det var vigtigt for samarbejdet og 
arbejdsmiljøet på psykologi, at der som minimum aftaltes et møde med lederen af Neuro -programmet, hvor der 
udarbejdes en plan for, hvordan der kan skabes de nødvendige praktikpladser for studerende på Neuro-
programmet og hvor programlederen høres. Det vil i den forbindelse være vigtigt at kommunikere, at proceduren 
for fordeling af praktikpladser i sin helhed er ved at blive ændret, idet der i højere grad skal laves permanente 
aftaler mellem de enkelte linjer/programmer og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Studienævnet besluttede at udsætte beslutningen om at oprette en ny voksenpsykiatrilinje med ret til alle 
praktikpladser i Voksenpsykiatrien i Aalborg indtil efter der har været afholdt et møde med Neuro-programmet. 
Thomas Szulevicz vil kommunikere beslutningen til Gry Kjærsdam. Endelig beslutning kan alt efter 
omstændighederne træffes ved skriftlig høring, eller på næste studienævnsmøde, den 5. februar 2020. 
 
 
7. Semesterplan Neuro (bilag 2) 
 
Studienævnet drøftede semesterplanen og hæftede sig ved, at det antal planlagte konfrontationstimer er for lavt 
ift. de vedtagne retningslinjer. Programmet er p.t. ramt af bemandingsproblemer, som ikke skønnes at kunne 
løses inden semesterstart. Tabellen på side 2 indeholder fejl, som skal rettes. 
 
Studienævnet godkendte semesterplanen med disse kommentarer. 
 
 
8. Ansøgning fra mentorordningen om støtte til arrangementer til 
specialestuderende 
 
Studienævnet stillede sig positivt over for forslaget, om end det ikke kan loves, at det kan bevilliges hver år. 
 
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen.  
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9. Evt. 
 
Intet at berette. 


	Mødereferat
	Dagsordenen
	Referat
	Ad 1. Godkendelse af dagsorden
	Ad 2. Meddelelser fra studienævnsformanden, herunder orientering om flytning
	Studienævnsformanden meddelte, at alle byggetilladelser ift. Nordkraft er modtaget. Studienævnsformanden og sekretariatet har været til møde med koordinatoren for byggeriet i Nordkraft samt en indretningskonsulent (begge fra Campus Service) om indretn...
	Studienævnsformanden oplyste, at der på mødet med Campus Service blev besluttet, at vente med udsmykningen og inddrage de studerende. Elisabeth Rønne-Hansen bemærkede, at studentersamfundet hvert år holder en udsmykningskonkurrence, og at man kunne he...
	Noomi Mathiessen spurgte til lokaler for professionsprogrammerne. Studienævnsformanden forklarede, at man sidste år, da man planlagde ombygningen, havde tænkt, at programmerne skulle få lokaler på 10. etage, men at fordelingen endnu ikke er endeligt f...
	Studienævnsformanden meddelte, at han inden jul var til Strategi- og Handlingsplanmøde med prodekanen, institutledelsen og en medarbejder fra strategi- og kvalitet. Han oplyste, at det havde været et meget positivt møde og at prodekanen var meget posi...
	Studienævnsformanden takkede studenterrepræsentanterne for deres store engagement og indsats i studienævnet og overrakte en gave til dem.
	3. Nyt fra instituttet og sekretariatet
	Winnie Ritterbusch oplyste, at instituttet er i færd med at klargøre vejledningsrum i de tre redigeringsrum på stueetagen i Rendsburggade. Der bliver også 4-5 kontorer, som vil kunne bookes til vejledning, når de er ledige.
	Det besluttedes, at der skal sendes en vejledning til, hvordan lokalerne kan bookes, med ud, når vejlederne informeres om de nye vejledningsfaciliteter. Winnie Ritterbusch tilføjede, at det også var muligt at bruge gallerigangen i Nordkraft, og at ins...
	Andrea Dosenrode oplyste, at der er flere studerende på psykologi, som lider af hjernerystelse og at hun har sat dem i kontakt med hinanden, for at de kan støtte hindanden i, hvordan de tackler udfordringer ift. at læse og gå til eksamen.
	4. Nyt fra fællesrådet
	Linea Winkler Pedersen-Ulrich meddelte, at fællesrådet har planlagt en fest for de studerende til den 8. februar.
	Elisabeth Rønne-Hansen oplyste, at fællesrådet er i gang med at undersøge, om der kan være behov for hjælp ift. statistik. Kristine Kahr Nilsson bemærkede, at mange studerende havde en mental blokering ift.  statistik. Studienævnsformanden meddelte, a...
	5. Dispensationer og merit
	Andrea Dosenrode meddelte, at der er indgået en ansøgning fra en 9. semester studerende om at skrive speciale i foråret 2020, selv om vedkommende endnu ikke har bestået 8. semester. Den studerende var på orlov på sit 8. semester grundet helbredsmæssig...
	Studienævnet diskuterede bl.a. følgende aspekter:
	 Det har stor betydning for en studerende, om specialet kan skrives i en gruppe eller ej – AAUs strategi lægger op til gruppearbejde og det virker uhensigtsmæssigt, at bede de studerende om at skrive alene. Det gælder især studerende, som er udfordrede.
	 Omvendt skal man kunne forvente fra kandidatstuderende, at de også kan arbejde selvstændigt, især taget i betragtning, at specialernes længde er reduceret de senere år.
	 Hvis der gives dispensation, dannes præcedens, og der åbnes muligvis en ladeport – dog ikke nødvendigvis, taget i betragtning, at de studerende har begrænset viden om, hvilke dispensationer der gives og de allerfleste følger uddannelsens opbygning.
	 Kandidatstudiet består af fire semestre og specialet bygger oven på de tre første: Den studerende vil mangle et helt halv års undervisning som grundlag for at skrive speciale, hvad der kan være bekymrende. I stedet for kunne man støtte den studerend...
	 Der er progression i uddannelsen, som der skal værnes om.
	 De studerende udvikler sig meget på 8. semester, ikke mindst grundet praktikken. Den studerende bør have disse erfaringer med sig ift. at skrive speciale.
	Studienævnsformanden opsummerede diskussion og forklarede, at det handler om at afveje de individuelle grunde til at skrive specialet i forårssemestret (skrive i gruppe) imod de faglige grunde, dvs. at den studerende skal have et solidt faglig fundame...
	Studienævnet besluttede:
	1) 8. semester er en for stor og vigtig del af uddannelsen til, at der kan gives dispensation til at skrive specialet før fagene på 8. semester er beståede. Der gives afslag på ansøgningen.
	2) Den studerende tilbydes ekstra vejledningstimer, hvis hun vælger at skrive specialet i efterårssemestret (kræver dokumentation for funktionsnedsættelse).
	3) Studienævnet tager initiativ til at indkalde studerende, som skriver speciale i efterårssemestret til møde, således de kan finde sammen i grupper, hvis de ønsker det.
	6. Voksenpsykiatri – nyt underprogram og tildeling af praktikpladser (bilag 1) /Kristine Kahr
	Studienævnsformanden informerede om, at punktet var blevet behandlet på SN-mødet i december måned, og at der i starten af januar var afholdt endnu et møde. På januar mødet deltog studienævnsformanden, Gry Kjærsdam Telléus, Kristine Kahr Nilsson, Linea...
	Kristine Kahr Nilsson supplerede med følgende betragtninger:
	Forskning og undervisning i Klinisk psykologi fylder ikke særlig meget på AAU i forhold til, hvordan det vægtes på andre universiteter og ift. arbejdsmarkedet. Det vil derfor være fint at styrke dette område ved at tilknytte Gry Kjærsdam. Christina Mo...
	Elisabeth Rønne-Hansen kommenterede, at de studerende var meget interesserede i den nye linje, og at der også var voksende interesse for kognitiv adfærdsterapi. Hun spurgte til, om undervisning i kognitiv adfærdsterapi kunne indgå i voksenpsykiatrilin...
	Mogens Jensen forklarede, at det var vigtigt at forlange udførlige §8 redegørelser af programmerne, som skal indeholde en redegørelse for hvordan programmet/linjen igennem den specifikke undervisning opfylder kravet om at psykologiuddannelsen er en ge...
	Mogens Jensen påpegede, at der med den foreslåede løsning vil være andre programmer, fx Neuro, som ikke længere har mulighed for at sende deres studerende i ekstern praktik i Voksenpsykiatrien, og at det i den forbindelse er problematisk, at de berørt...
	Kristine Kahr Nilsson præciserede, at forslaget om at tildele alle pladser i Voksenpsykiatrien til den nye psykiatrilinje kun omfatter pladser i Voksenpsykiatri i Aalborg. Studiet har derudover 3 praktikpladser i Voksenpsykiatrien i Brønderslev og Thi...
	Studienævnet drøftede hvorvidt det var muligt, at vedtage forslaget d.d., som det var planlagt, eller om det ville være bedst, at nogle repræsentanter fra studienævnet holdt et møde med evt. berørte programmer eller undervisergruppen først, ikke minds...
	Studienævnsformanden opsummerede diskussionen og slog fast, at der var bred opbakning til den nye linje og til tildeling af alle praktikpladser i Voksenpsykiatrien til den nye linje, men at det var vigtigt for samarbejdet og arbejdsmiljøet på psykolog...
	Studienævnet besluttede at udsætte beslutningen om at oprette en ny voksenpsykiatrilinje med ret til alle praktikpladser i Voksenpsykiatrien i Aalborg indtil efter der har været afholdt et møde med Neuro-programmet. Thomas Szulevicz vil kommunikere be...
	7. Semesterplan Neuro (bilag 2)
	Studienævnet drøftede semesterplanen og hæftede sig ved, at det antal planlagte konfrontationstimer er for lavt ift. de vedtagne retningslinjer. Programmet er p.t. ramt af bemandingsproblemer, som ikke skønnes at kunne løses inden semesterstart. Tabel...
	Studienævnet godkendte semesterplanen med disse kommentarer.
	8. Ansøgning fra mentorordningen om støtte til arrangementer til specialestuderende
	Studienævnet stillede sig positivt over for forslaget, om end det ikke kan loves, at det kan bevilliges hver år.
	Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen.
	9. Evt.
	Intet at berette.


