Referat af Psykrådsmøde
Tirsdag d. 9. september 2014 kl. 14.15
O = Orientering, D = Diskussion og B = Beslutning

1. Formalia
Valg af ordstyrer og referent (B)
Ordstyrer: Ditte Lolk
Referent: Maria Byskov

Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt (B)
Godkendt, med to punkter til eventuelt

Godkendelse af referat (B)
Godkendt uden anmærkninger

Navnerunde (O)
Maria, 9. semester, næstformand i Studienævnet, repræsentant i Områdestudienævnet, Astrid, 5.
semester, formand for Smøringsudvalget, TDU, Jakob, Fuld Fontex, TDU, Rasmus, 5- semester,
FAPIA, DPS, Sandra 3./5. semester, DLP, Dimisionsudvalget, Sophia, 5. semester, FAPIA, Revyformand, Anne-Sofie, 5. semester, Lin, 1. semester, Silja, 1. semester, Line.1. semester, Betina, 3.
semester, Hyggocampus, Signe, 5. semester, Hyggocampus, Ditte, 7. semester, Psykrådssekretær,
FAPIA, Studienævnet, mandatbærer i Fællesrådet, DLP. Sofie, 7. semester, Psyklen, DLP, Pernille,
7. semester, Psyklen, Akademisk Råd, Studenterrådet, Institutforum.
2. Status (O)

Dansk Psykologforenings Studentersektion
Rolig sommer. Arrangerer introarrangement for 1. semester d. 1. oktober kl. 12-14. Generelt
arrangement for alle semestre d. 23. oktober kl. 17 med besøg fra PPR. Så småt gået i gang med
planlægning af minikonference til foråret.
FAPIA
Skal lige i gang efter ferien. Har solgt mange kompendier. Findes der fejl i kompendier må man
gerne sende mail FAPIA: fapia@fapia.dk omkring dette. Møde i morgen.
Studienævnet
Har set på undervisningsevalueringer fra foråret, og disse skal snart samles i en skrivelse til
Psyklen, så alle kan få et overblik over konklusionerne af disse.
Arbejder på studieordningsændringer til kandidatuddannelsen. Det ser ikke umiddelbart ud til at
blive noget stort problem, men det skal dog godkendes fra Prodekan for Uddannelse.

Klinisk Psykologi på 3. semester har fået ny eksamensform. Denne skal evalueres så vi kan få et
overblik over hvordan den nye eksamensform egentlig er ift. den gamle. Jacob Klitmøller har her
lavet et godt og spændende undersøgelsesdesign, som der er gode forventninger til.
Derudover arbejdes med nærmere specificering hvordan studiemiljøundersøgelsen skal tolkes og
videre arbejde efter dette.
Akademisk Råd
Først møde i næste uge.
Fællesrådet/Studenterrådet
- 12. september: Danmarks største fredagsbar
- 16. september: Boligseminar med Studentersamfundet fra Aalborg
- 25. september: Fællesrådsmøde
- 3-5. oktober: Fagrådshyttetur
- 14-16. november: Politikkonference på DTU
- 20. november: Fællesrådsmøde
- 24-27. november: universitetsvalg
Institutforum
Rektor Brian Beck har afholdt oplæg omkring opfølgning på problemanalyse. Generel analyse af
studerende og ansatte ved AU ift. studiemiljø- og arbejdsmiljøsundersøgelse. Det ser generelt ok
ud for BSS. Generel snak om ledelsesstile og medinddragelse, som kan forbedres.
Rektor ønsker at høre de enkelte institutter om, hvorvidt deres faglige integritet bliver hørt i de
store organisationer. Psykologi er på mange måder lidt malplaceret på BSS. Derfor skal vi være
bedre til at profilere vores ’Social Science’ del, så vi ikke blot fremstår som Business.
Udvalg på PI
Smøringsudvalget: Skal have nye medlemmer og er i den forbindelse ved at lave en video.
Desuden arbejdes på et ’frækt’ arrangement i efteråret.
Fuld Fontex: Holder Slikologifest d. 26. september. D. 23. september er der desuden deadline for
optagelse af nye medlemmer i FF.
Revy: Revy har afholdt intromøde med godt fremmøde. Der ser ud til at være godt fyldt op til alle
pladser og mulighed for gode auditions, dog skal bandet lige passes sammen. Der er desuden
kommet gode sponsorater. Der er skåret ned så der max er 60 deltagere i revyen og desuden
arrangeret fællesøvegange en gang i ugen henover efteråret, så der kommer mere fællesskab.
Både band og kor skæres lidt ned ift. Sidste år, og desuden er danserne helt skåret fra.
Hyggocampus: Nye medlemmer, senest ansøgning d. 17. september. Ny formand; Luchia 3.
semester. Planer om ca. tre arrangementer i efteråret og et stort til foråret.
Kursusgruppen: Nyt kursuskatalog snart ude.
Kein Cortex: Ikke repræsenteret, men torsdagsbar gik godt, og der afholdes ikke egen bar på
fredag d. 12., da der er DK’s største.
PIF: Både dans, yoga og spæn er i gang efter ferien.
Psyklen: Netop haft første redaktionsmøde, 4 nye skribenter. Tre udgivelser i dette semester og
formentligt fire i foråeret. Deadline for bidrag til næste Psyklen er d. 28/9.
3. Evaluering af første afholdelse af dimission
Dimission d. 17. juni, og det super godt. Der var glade folk og alle roste arrangementet. Helle
Spindler og Carsten René Jørgensen afholdt gode taler. Den eksterne taler afholdt 30 meget lange
minutters tale, som desværre ikke levede op til forventningerne. Emblemet var super flot, og

boggaven blev taget godt imod. Omkring 50 dimittender og derudover pårørende. Et par tusind i
overskud, som gemmes til næste dimission. Satser på halvårlige arrangementer i forlængelse af
aflevering, som også bliver mere strømlignet når fremdriftsreformen træder i kraft.
4. Tour de udvalg (O+B)
Dato: 13. februar. Jakob, Aleksander og Astrid er arbejdsgruppe.
Der skal findes folk, som kan være i en organiserings/planlægningsgruppe, bl.a. i forbindelse med
booking af lokaler.
Datoen lægges ud til udvalgene, som skal melde tilbage ift. om de ønsker at deltage. Seneste
tilmeldingsdato for udvalg: torsdag d. 13. november.
Ditte melder datoer ud til udvalg.
5. Evt.
a) Overordnede resultater af studiemiljøundersøgelsen – sættes endvidere på som punkt
til næste møde
Vi scorer generelt lavere på undersøgelsen end de fleste andre studier på BSS. Umiddelbart er det
dog svært at tolke på disse om de studerende faktisk befinder sig dårligt i deres studiemiljø. Dette
ønskes taget op i endnu intern undersøgelse. Hvordan udarbejder vi en sådan? Derudover
efterspørger studienævnet nogle udspecificerede kategorier såsom semester, alder, køn osv. som
undersøgelsen kan læses ud fra.
Dette punkt tages yderligere op på næste møde, hvor der også kan lægges op til diskussion
omkring vores dårlige score på ’kontakten til undervisere’ – her ønskes forslag til hvordan vi kan
forbedre disse.
b) Repræsentant til valggruppe, nedsættes på fællesrådsmødet d. 25 september
Vi skal stille med én repræsentant. Dette tages op i Det Lille Psykråd.
6. Næste møde
7/10-2014 kl. 14.15.
Psykrådet Psykologisk Institut 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

