
Referat  

Tirsdag 7/2 2012 kl. 15.15 

0. Velkomst v. Studentersekretæren 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Meimei = ordstyrer. Pernille = referent. 

2. Godkendelse af dagsorden samt punkter til evt. 

Ingen nyere punkter. 

3. Godkendelse af referat og guf. 

Æbler eller appelsiner. 

4. Navnerunde 

Meimei, psykrådssekretær, akademisk råd. Pernille (2. semester), Sophie (2.), Maria 
(revyen), AK (8. studienævn), Rasmus U (4. FAPIA), Rasmus Z, Louise (9. Semester), 
Anne Smed (4.), Laurids (2.).  

5. Status, tegning over org. Akademisk råd på tværs af fakultetet, ikke kun studerende. 
Studenterrådet gælder hele AU, hvor alle fagråd fra AU er repræsenteret.  

Nye nævn ifb. flytning, som dekanen skal forklare nærmere. Fagnævnet bliver 
umiddelbart ikke ændret. 

 

*Studentersekretæren/Akademisk råd.  

AR-møde i går med valg til tværgående fora i det nye AU (Forskning, uddannelse, 
talentudvikling og vidensudvikling) Kommer til at foregå på hele AU. Nogle fra vores 
fakultet sidder i de tværgående fora. Taler om generelle ting ang. uddannelse på 
universitetet. Overskud på 2. Mio. 

SS: arbejdet med flytning. 

 

*Det lille Psykråd 

Sophie var til konference ang. internationale studerende på AUs trivsel. Kan sende 
referat fra konferencen ud. Mange af kulturforskellene gjorde forskellen på de 
studerendes trivsel. Især alkohol. 

Diskussion om IM-pladser til nordmænd. Generel opfattelse hos VIP’erne er, at egne 
studerende ikke skal rammes af udvekslingsstuderende. 

  



*Dansk Psykologforenings Studentersektion.  

Generalforsamling 1. marts 16.30-20 med foredrag med Lars Bjerregaard om 
retspsykologi. Planlægger minikonference 14. april – sidste år gik godt. Har fået støtte 
af FAPIA, studentersektionen og DP. Kæmper for at få prisen på kontingent ned. Tre 
medlemmer går ud af bestyrelsen, bl.a. dagens repræsentant.  

 

*Studienævnet  

Konstitueret et nyt studienævn med AK, Rasmus Z, Anne Smed og Emil Rask. Lars 
Larsen ny formand på konstituerende møde. Aftalt møder. Fastsat ny eksamen til KI (7 
t. hjemmeopgave med hjælpemidler på max. 9 sider) på prøve. Skrives i 
studieordningen, hvis det fungerer optimalt. Altså skal den vedtages endnu en gang, 
hvis eksamenen skal gælde fremover. Det lille psykråd og instruktorgruppen indvendte 
det tidligere forslag (+/- 20%), hvilket blev taget til efterretning. Derfor sideloftet. 
Eksamenen godkendes indenfor de næste par dage, hvorefter den bliver lagt ud. 
Faggruppen lægger vægt på, at de har erfaring med 6-timers eksamen og er obs. på, at 
kravene afhænger af rammerne. Det er vigtigt, at der meldes klart ud omkring 
eksamensformerne og at der er nogle retningslinjer omkring information. Faggruppen 
må kontaktes til at give information ang. eksamenen.  

 

*FAPIA  

Generalforsamling d. 9. marts (måske kl. 14). Nogle trænger til at gå af. Tilfredse med 
onlineløsningen på kompendiesalget. Næste år skal det fuldt ud gå over til 
kompendiesalg. Årsregnskabet er fornuftigt, bortset fra overskud på kompendier. De 
må ikke tjene på kompendier. Søger en del menige medlemmer og en ekstra kasserer 
(på lige fod med den siddende). Studentersekretær bliver muligvis siddende, men 
hopper fra, hvis en er meget interesseret.  

 

*Fællesrådet  

Pernille tager til møde torsdag. Statutændringer.  

6. Evt. punkter fra Det Lille Psykråd  

Ingen bemærkninger. 

7. Vedtægtsændringer.  

Fra ”fagrådet” til ”psykrådet”. Kap 6, paragraf 17, stk. 2 – det lille psykråd = en arbejdsgruppe 
med mere ansvar. Faste pladser til en fra AR hhv. SN. Vedtaget uden anmærkninger. 

8.  Flytning  

 



Meimei har skrevet en koncis artikel til Psyklen.  

Ikke helt styr på specialepladser og læsesalsskabe. Har nogle få specialepladser og nogle 
fælles. Læsesalsskabe kan der laves flere af. Kan måske genbruge de, vi har nu på læsesalen. 
Flyttedato = 10. april, hvor VIP’erne, administrationen og biblioteket flytter. Biblioteket kan 
ikke anvendes i otte dage derefter – vær obs. på dette som bachelorskriver. Læsesalen laves 
om til kontorer fra 10. april. Undervisning flytter efter sommerferien. Alle udvalgene skal 
flytte den 10. april, så ingen lokaler er vores længere fra den dag – de skal ryddes.  

Biblioteket kan anvendes som midlertidig læsesal under flytningen. Væn jer til at bruge de nye 
bygninger. Vi clasher med oecon og jura, når vi bruger deres faciliteter. Bygning 1350 er helt 
ny og ingen har helt ejerskabsfornemmelse over det – brug den.  

Studerendes område ligger helt op ad biblioteket og under læsesalen. Flyttechefen vil se på 
noget i 1343 (også psykologibygning), hvor vi kan få de samme faciliteter. Spredte bygninger. 

 

Informationsmøde: afhold en kæmpe dag med VIP’erne, hvor der gives en indførsel i 
fakultetsskiftet og flytningen. Rundvisning i informationsmødet. En udvalgsmæssig snak, hvor 
udvalgene får ændringerne forklaret og de kan specificere behov for faciliteter. Spred ordet 
om, at der kommer en informationsdag i marts. 

 

9. Interventionsmetode  

 

Repræsentanterne er ikke fremmødt. AK: interventionsmøde skal ligge forskudt henover 
sommerferien. Får man ikke tilbudt faget til januar, skal det tilbydes til sommer. F.eks. ligger 
der  undervisning i august. Underviserne er uforstående for, at de studerende ikke tjekker 
studiets hjemmeside, hvor informationen om faget ligger. Der bør gives information mere 
åbenlyst (aula, forelæsning, etc.)  

 

10. Opfølgning på eksamensændringer og sen information  

 

Opfølgning på hvad vores brev har givet af feedback, instruktorbrev 

Tønnesvang om studieintroduktion: forklaring og ”beroligen” foran hele årgangen.  

Initiativ til forbedringer af instruktorrollen: udvider instruktorfunktionen, heriblandt flere 
faglige møder, ændring af eksamensformen (breddetest i løbet af året – multiple choice). 
Kræver ressourcer. Brevet er kun skrevet på vegne af tre instruktorer.  

Reaktioner på instruktorbrevet: med til nogle af tingene, bl.a. mere kontakt mellem 
undervisere og instruktorer. Omstrukturering af supervisionstimer. Møde med Dorte 
Bærentsen, hvor hun indførte instruktorerne i hendes tre forelæsninger på en time – blev 



godt modtaget af instruktorerne. Eksamensændringer er sværere at få gennemført.  

 

11. Diskussion af eksamen og uddannelse.  

 

Nedsættelse af eksamensudvalg. AK: skrivelse ang. de studerendes eksamensholdninger, som 
hun sender til studentersekretæren. (En prøveeksamen i KI d. 13. april, som de studerende 
skal sende til deres instruktorer, som udvælger 3-4 repræsentative svar, hvor instruktorerne 
kan danne bedømmelsesindtryk. Instruktorer må også give personlig feedback.)  

 

12. Evt.  

 

Info – Deci kommer i uge 13, fordi han skal eksaminere en ph.D.-studerende og derudover er 
der højst sandsynligt en gæsteforelæsning (åbent) 

 

Bytning af overbygningsmoduler i IM – facebook, hvor FAPIA giver besked.  

 

13. Fastsættelse af næste møde.  

Tirsdag d. 6. marts kl. 15.15. 

 


