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Dagsorden til Psykrådsmøde 

Tirsdag d. 29. marts kl. 15.15 i Mødelokalet 

                                  O = orientering, D = diskussion, B = beslutning 

 

1. Formalia 

 Valg af dirigent 

o Asger Graversen 

 Valg af referent 

o Josephine Gammelgaard 

 Godkendelse af referat og dagsorden 

o Godkendt 

 Navnerunde 

Asger (6. semester), Laura (4. semester), Ann-Sofie (4. semester), Lise (4. semester), 

Sofie (7. semester), Nanna (6. semester), Katrine (6. semester) Josephine (4. 

semester) Hanna-Louise (fra Statskundskab), Line (6. semester), Ditte (4. semester), 

Lindis (8. semester), Mikkel (6. semester), Jakob (10. semester), Amalie (4. semester 

semester), Frederick (6. semester) 

 

2. Det lille Psykråd aflægger beretning (O) 

 

- Vi har snakket om synlighed i Psykrådet, hvilket der med fordel kan arbejdes videre 

på, da der mangler nye kræfter. Vi har forsøgt at øge synligheden på Facebook og 

ligeledes få flere opslag i Psyklen. En arbejdsgruppe har nedskrevet en del gode 

forslag til, hvordan synlighed ellers kan skabes.  

 

- Rusdag for kandidatstuderende fra Norge og andre danske universiteter. En succes, 

der har gjort det muligt for de nye at få informationer inden studiestart gennem en 

ruspjece. Derudover en rusdag, hvor det var muligt at møde de andre, networke, se 

campus og høre forskellige oplæg fra bl.a. studievejledningen og 

praktikkoordinatoren.  

 

- Universitetsvalget i efteråret, hvor et godt samarbejde mellem JUR og Statsrådet 

opstod. Det kan kun anbefales at videreføre dette til næste valg ift. valgbod i 

kantinen, kaffeordning, præmier og kampagner.  
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- Fokuspunkter i samarbejde med SR: feedbackkampagne: får du den feedback, du 

skal have? Evaluering af undervisning og udarbejdning af ny evalueringsform der nu 

sker via BB. 

 

3. Valg til Det Lille Psykråd (B) 

 

1. Asger Graversen  

2. Amalie Ringsø Hansen 

3. Emilie Tomis 

4. Josephine Gammelgaard 

 

4. Valg af to mandatbærere til fællesrådsmøder (O, B)  

 

Asger Graversen 

Suppleanter fra Det Lille Psykråd træder til på skift, så der altid er to mandater. Dette 

koordineres i vores egen lukkede gruppe.  

 

 

5. Studienævnet: Mulighed for graduering af eksamen til Forskningsmetode 3 

 

Studienævnet på PI har på sidste møde diskuteret muligheden for graduering af 

eksamensopgaverne på forskningsmetode 3.  

Dorte Thomsen fremlagde på mødet hendes oplevelse af de den lille grad af motivation 

blandt de studerende. Rationalet bag forslaget om graduering er, at de studerende vil 

engagere sig mere ift. fremmøde på forelæsningerne og udvise højere niveau på 

eksamensopgaverne.  

 

Amalie (repræsentant fra Studienævnet) åbner derfor for en snak om, hvad Studienævnet 

kan melde tilbage til møderne: 

 

- Generelt tilkendegiver de fleste, at graduering af eksamen ikke er måden at skabe 

motivation og forhøjet niveau omkring Forskningsmetode 3.  

- Flere tilkendegiver, at det ikke giver mening af graduere, eftersom antallet af studerende 

der vil forske er meget lille.  

- Nogle pointerer, at tvunget fremmøde til forelæsningerne kan være en mulighed for at 

skabe højere niveau. 

- Den nuværende model på faget Forskningsmetode 3 beskrives som en anelse fast, 

monoton og flere har beskrevet, at det er meget ”skabelonbestemt”, og at en mere fri og 

kreativ fagstruktur og eksamensform vil gøre de studerende mere motiverede. Man 

kunne trække på og lade sig inspirere af Kvalitativ Metode på 4. semester.  
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- Et andet forslag kan være at udelukke muligheden for at aflevere eksamen i grupper. I 

den nuværende model har de studerende mulighed for f.eks. at dele pensum mellem to 

makkere, så der er færre der læser alt pensum selv.  

 

 

6. Vedtægtsændringer  

 

Vedtægterne blev godkendt i deres gamle form. 

 

7. Status (O) 

 

 DPS 

o God opbakning om frivilligmessen, som muligvis kommer til at vokse. 

o Generalforsamling blev afholdt med godt resultat.  

o Der kommer snart minikonference.  

 

 FAPIA 

o God opbakning til generalforsamling og jubilæum 

o Ny bestyrelse er trådt til – der var kampvalg til pladser i bestyrelsen 

 

 Studienævnet 

o Snak om ny uddannelse som kombinerer Psykologi og Erhvervsøkonomi, 

som skal have 100 studiepladser og 14 ansatte.  

o Diskussion om muligheden for ”stillerum”, der kunne benyttes i pauserne. 

Det bliver tager op på ”BSS”-niveau. 

o Koordineret indsats for praktikpladser, så der sørges for at f.eks. AAUs 

studerende ikke tager praktikpladser i Aarhus.  

o Betinget ja til eksamensform på Klinisk Psykologi. 

 Akademisk Råd 

 Fællesrådet/Studenterrådet 

 Institutforum 

 Udvalg på PI 

 

8. Evt. 

 

9. Næste møde 

Mandag d. 9. maj kl. 15.00 i Mødelokalet på Foreningsgangen (der skal helst være vingummier og 

nødder).  
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