Referat af Psykrådsmøde
Tirsdag d. 3. juni 2014 kl. 14.15
O = Orientering, D = Diskussion og B = Beslutning

1. Formalia
Valg af ordstyrer og referent (B)
Ditte Lolk – valgt som ordstyrer, Pernille Melander – valgt som referent
Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt (B)
Godkendt uden anmærkninger.
Godkendelse af referat (B)
Godkendt uden anmærkninger.
Navnerunde (O)
Amalie, 10. semester, Tania, 2. semester, afgående KC-medlem, Sofie, 6. semester, DLP, Psyklen,
Sandra, 4. semester, DLP, Dimissionsgruppen, Pernille, 6. semester, DLP, Psyklen, Akademisk Råd,
Institutforum, mandatbærer i Studenterrådet, Bertil, repræsentant fra SR, Ditte, 6. semester,
Psykrådssekretær, Studienævnet, FAPIA, mandatbærer i Studenterrådet, DLP.
2. Status (O)
Dansk Psykologforenings Studentersektion
Ingen fremmødte
FAPIA
Færdiggørelse af budgetlægning og afsluttende forhandlinger af rammeaftaler.
Studienævnet
Studieintro og Filosofi- og Videnskabsteori bliver sammenlagt til et 10-ectsfag.
Der bliver lidt mere evolutionspsykologisk pensum i SP, fordi Biologisk bliver til neuro-psykologi.
Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal lave ensrettede retningslinjer for eksamensopgaver.
Aflevering af SPSS-øvelser i Forskningsmetode B, bliver en forudsætning for at kunne aflevere
eksamens-rapport.
Akademisk Råd
Kodex for forskningspraksis – talte om, hvordan man kreditterer forfatterskab i videnskabelige
artikler.
EQUIS: Tania var til møde – det gik godt. Mødet tog en time, og der blev talt om Psykologis rolle på
BSS. God feedback og høje forventninger fra dekanatets side. Eneste anke er, hvorvidt klinisk
psykologi hører hjemme på BSS. Svar d. 7/10.

Nye Veje – kritik af linjerne, der modstrider Bolognaprocessen: kan forringe
internationaliseringen.
Fællesrådet/Studenterrådet
Fællesrådet er på sommerferie. Studiemesse, DSFI, Sommerfest 27/6. Fodbold kl. 11 og kl. 17 til
fest. Se begivenhed på Facebook. Der har været en kvalitetskampagne som modspil til regeringens
kvalitetsudspil, med en paneldebat med Nina Smith, Allan Vesterlund og prorektoren for
uddannelse. De betragtede Jura og Psykologi som en autorisationsuddannelse, således at
reformen nok ikke omfatter os.
Institutforum
Benchmarking med Göteborg Universitet. Gik ok, men ikke så meningsfuldt.
Udvalg på PI
KC havde udendørsbar. Der er lidt forvirring om, om man må komme, når afleveringsbaren ikke
officielt er for ens årgang. FF holder fest på fredag. Psyklen har det godt og har ferie, ligesom
Smøringen og Hyggocampus. Løbeklubben til Nykredit halvmaraton på søndag (d. 8/6) – kom og
hep! Yoga holder sommerferie. Psykologisk Sommerlejr bliver til noget og det kører bare.
3. Dimission
26 tilmelding og 54 gæster – der var nok blevet håbet på flere tilmeldinger, men det er kun to mdr.
siden det startet, så i takt med folk bliver færdige samtidig og jo mere etableret det bliver, så skal
der nok komme flere. Emblemerne er i produktion. Instituttet giver en underskudsdækning på
5000 kr. 2500 kr. fra SRs aktivitetspulje, så der er også ved at blive arbejdet på en boggave og
kransekage. Arbejdsopgaver på dagen er rimelig overskuelige. Tilmeldingsfristen er på torsdag.
Der er reklameret i Psyklen, Facebook, Specialekontoret og ved studievejledningen.
4. Tour de Udvalg
Arbejdsgruppen har talt om tidspunkt og hvad begivenheden fundamentalt er til for. Grundlaget
for begivenheden er at give de nystartede et billede af, hvad udvalgene laver, og til de gamle, som
måske har glemt, hvad udvalgene laver. Efterårssemesteret er bare for kaotisk for de nye og der er
mange arrangementer og aktiviteter. Forårssemesteret er mere optimalt og flere af udvalgene
tager folk ind halvårligt, og så kan de nye genopfriske udvalgene. Klimatisk skal lokalerne ikke
være så spredt og være indenfor, så alle stederne bliver besøgt. Det besluttes at lægger TDU
fredag d. 13/2-2015. Psykrådet har gysertema. Punktet skal på dagsorden næste gang.
5. Evt.
Fællesfrokost har været i bero pga. bachelorskrivning.
6. Næste møde
Næste møde bliver nok en tirsdag i september.
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