Referat af Psykrådsmøde
Tirsdag d. 7. oktober 2014 kl. 14.15
O = Orientering, D = Diskussion og B = Beslutning

1. Formalia
Valg af ordstyrer og referent (B)
Ordstyrer: Aleksander Miller
Referent: Ditte Lolk
Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt (B)
Godkendt uden punkter til eventuelt
Godkendelse af referat (B)
Godkendt uden anmærkninger
Navnerunde (O)
Aleksander (7. sem. Kein Cortex, Revy), Amalie (SR-repræsentant), Ida (3. sem.)
Natasha (3. Sem. Fuld Fontex, Revy, PIF), Frederik (FF, Revy), Luchia (3. Sem.
Hyggocampus), Emma (3. Sem. Hyggocampus), Gitte (5. Sem. FAPIA), Maria (9. sem.
Studienævnet), Sofie (7.sem. DLP, Psyklen), Ditte (7.sem. Psykrådssekretær, DLP,
FAPIA, Studienævnet, repræsentant i fællesrådet).
2. Status (O)
Dansk Psykologforenings Studentersektion
Ingen fremmødte repræsentanter
FAPIA
Tingene kører som de skal. Der arrangeres julefrokost.
Studienævnet
Der er rigtig meget arbejde i SN pt. og de månedlige møder forlænges derfor med en
time.
- Der arbejdes med resultater af studiemiljøundersøgelsen og hvilke
interventioner der skal igangsættes i forlængelse heraf.
- Den nye eksamensform i Klinisk Psykologi på 3. semester bliver først evalueret
fra næste efterår.

-

Studieordningsændringer på kandidaten; der arbejdes med at få lov til at
beholde de tre 5 ECTS fag på 7. semester, samt sørge for at der er mulighed for
udveksling på kandidatuddannelsen.
Undervisningsevalueringer; se skrivelse i Psyklen.

Akademisk Råd
Ingen fremmødte repræsentanter
Fællesrådet/Studenterrådet
-

-

Afholder finanslovkampagne med fokus på manglende boliger den kommende
uge.
Demonstration i København torsdag d. 9/10-14: For uddannelse, job og bolig
Læs mere her: https://www.facebook.com/events/662224070542696/
Der er fælles busafgang med Studenterrådet:
https://www.facebook.com/events/705204292906890/?fref=ts
Er ved at gøre klar til Universitets-valg; studienævnet, akademisk råd,
universitetsbestyrelsen.
Sidste fællesrådsmøde: halvårsregnskabet blev godkendt, det blev besluttet at SR
vil tage på Northside igen næste år, selvom det ikke kan bruges som politisk
platform på samme måde som tidligere.
Fagrådshyttetur: Det var rigtig hyggeligt.
Der afholdes politikkonference d. 14-16. november med DSF på DTU i Lyngby.

Institutforum
Ingen fremmødte repræsentanter
Udvalg på PI
Fuld Fontex: Der var ikke lige så mange mennesker til semesterstartsfesten som der
plejer. Har optaget 4 nye medlemmer.
Kein Cortex: Det går godt. Succesfuld semesterstartsbar. Glæder sig til lang bar d. 31.
oktober. Har optaget 9 nye medlemmer.
Hyggocampus: Har optaget 6 nye medlemmer. Tirsdag d. 21/10 afholdes
Bezzerwizzer -aften. Der afholdes Julebanko d. 17/12. Der bliver noget
kagearrangement i november. Der kommer et stort arrangement i februar.
Revyen: Forberedelserne er i gang og øveprocessen starter snart. Det økonomiske
grundlag ser fornuftigt ud. Forestillinger d. 20, 21 og 22. november. Efterfest
kombineres med FF’s julefest d. 22. november.
PIF: Det kører. Flere deltagere til dans. Yoga to gange om ugen. Opstart af basket. Ny
formand: Tenna Ida Udesen. Ny kasserer: Astrid Eistrup.
3. Tour de udvalg (B)
- Herunder nedsættelse af organiserings/arbejdsgruppe.
Afholdes d. 13/2-15, efterfulgt af almindelig fredagsbar.

KC, FF, DPS, Hyggocampus; Smøringsudvalget, Lille Psykråd, FAPIA, Psyklen, Skituren, Revyen –
har indtil videre meldt sig til at deltage i TDU.
Arrangørgruppe: Kristian Bay, Aleksander Miller fra Kein Cortex, Natasja fra Fuld Fontex.
Udvalgene opfordres til at finde en der kan repræsentere deres udvalg i TDU-gruppen inden
næste psykrådsmøde.
4. Resultater af studiemiljøundersøgelsen og mulige interventioner (O+D+B)
Det besluttes at fokusere på de to punkter ensomhed og kontakt til underviserne, hvor resultaterne
af studiemiljøundersøgelsen er særligt negative på psykologistudiet.
Ensomhed
20 % psykologistuderende svarer at de er ensomme ofte eller nogen gange.
- Betyder det at de er ensomme? Betyder det at de har meget studietid alene?
- Er det et udtryk for at det er psykologistuderende der svarer?
- Måske skal ensomheden ses i sammenhæng med det høje stressniveau.
- De fysiske faciliteter er indrettet på en måde, så de psykologistuderende ikke har
egne rammer. Man bliver meget alene fordi der ikke er fysiske rammer der
tilhører psykologi, mens der samtidigt ikke er meget undervisning
- Er resultaterne et udtryk for faglig ensomhed?
- Afgørende at det sociale net etableres allerede fra start på instruktorholdene af
tutorer såvel som instruktorer.
- På kandidaten mærker man det særligt med mindre undervisning og folk bliver
spredt mere på seminarer, praktikperioder, udveksling, forsinkelser osv.
De studerendes kontakt til undervisere
- Underviserne har givet udtryk for at de er rigtigt bekymrede ift. dette punkt.
VIP’erne i SN vil gerne være med til at gøre noget ved dette, men ønsker nogle
veldefinerede roller. Carsten René giver også udtryk for at han gerne vil gøre
noget for at ændre det.
- Muligheden for fællesfrokost med VIP’erne.
- Ydermere blev vigtigheden af at arbejde med de studerendes mentalitet ift. at
kontakten til studerende tydeliggjort – plakater?.
- Bogklub? – forelæserne diskuterer en faglig problemstilling med de studerende.
- Phd studerende kan måske være et springbræt.
- Tvivl om hvad det er for en type kontakt de studerende ønsker.
- Sofie går videre med fællesfrokost
Vil de studerende benytte sig af denne mulighed? Vil det netop blive de
studerende der allerede har kontakten der benytter sig af . Det er en start at de
der i forvejen har kontakt, får mere kontakt. Fællesfrokost ovenpå kantinen?
- Det sker at VIP’erne inviteres til arrangementer med en veldefineret rolle, hvor
de ikke møder op. – Revy, Chiliarrangement.
- Behov for at VIP’er er eksplicitte omkring at det er okay at stille spørgsmål og
indlede faglige diskussioner både i og uden for undervisningen.
- Behov for kontakt uden fagligt indhold.
- Det er vigtigt at de studerende også giver VIP’erne indtrykket af at de ønsker
kontakten og bruger mulighederne for det.
- Forslag om fællesfrokost med alle VIP’erne i rusugen.
- Der vil altid være nogen man ikke når – både studerende og VIP’er.

Det besluttes at punktet sættes på dagsordenen igen til næste psykrådsmøde.
5. Næste møde
Onsdag d. 5/11-14. kl. 14.15-16
Psykrådet Psykologisk Instistut ved Aarhus Universitet
Bartholins Alle
8000 Århus C

Psykrådssekretær: Ditte Lolk
Email og mailingliste: fr.pi.au@gmail.com
Telefon: +45 27 64 45 89

