
Referat til Psykrådsmøde

Onsdag d. 12/10 kl. 12.15

O = orientering, D = diskussion, B = beslutning

1. Formalia
-     Valg af dirigent (Camilla)
-     Valg af referent (Signe)
-     Navnerunde

Clara, Elisabeth, Julia (psykrådet og FAPIA), Signe (Studienævnet),
August (PUG og ny i psykrådet), Caroline (PUG), Camilla (psykrådet),
Anne-Sofie, Signe (psykrådet) og Carla (psykrådet).

-     Punkter til evt.
Lokaler ift. universitetsbyen (v. Signe fra studienævnet)

2. Indsupplering til Psykrådet
- August (1. semester) stiller op til psykrådsbestyrelsen - enstemmigt

vedtaget.

3. Valg (O)
Foregår d. 14.-17. november, offentliggørelse af resultater typisk en uges tid efter.

Præsentation af de tre instanser, der er til valg (se nedenfor) af Carla.
- Studienævnet (supplering fra Signe fra Studienævnet)

Kun for PI.
Kvalitetsikre uddannelsen, godkender pensumplaner og
eksamensformer, osv.
4 studerende sammen med 4 fakultetsrepræsentanter – gerne flere
studerende som suppleanter (som kun har stemmeret i tilfælde af
sygdom hos de andre studerende).
Typisk ét møde om måneden (2 timer), samt formøde for de studerende
før mødet (ca. 1 time).
Lige nu arbejder studienævnet med studieordningen på
bacheloruddannelsen og særligt fokus i øjeblikket på implementering
af mundtlige eksamener. Kigger derudover på nedjustering af
arbejdsbyrden ved siden af praktikforløbet på kandidaten.

- Akademisk Råd
Et råd, der gælder for hele BSS.
5 studerende (bestræber sig på en fra hvert studie, men det sidste
år har der ikke været en fra PI) samt 9 fakultetsrepræsentanter.

Valgforbund på BSS, hvor der fordeles så alle
studie så vidt muligt har repræsentant.



Bestemmer retningslinjer for fakultetet, rådgiver dekanen osv.
Ville være rigtig godt at få nogen fra Psykologi med, for at sikre,
at de studerendes interesser bliver hørt.
Møde ca. en gang hver første til anden måned.

- Bestyrelsen
11 medlemmer, herunder 2 studerende. Beslutninger og
retningslinjer for hele universitetet.
Studenterrådet vælger ofte repræsentanter, som Psykrådet som
udgangspunkt plejer at pege på – dem er vi i Psykrådet i direkte
kontakt med og de repræsenterer bredt alle studerende. Der er dog
også Frit Forum og Konservative Studerende, som også typisk
opstiller repræsentanter, som man selvfølgelig også frit kan
stemme på.

Valgplakater er en mulighed – ved studienævnet er der typisk fredsvalg, hvorfor
fælles valgplakat også er en mulighed for kandidaterne.
Ved Akademisk Råd opfordres der til valgplakater for at skabe opmærksomhed
(gælder egentlig også for studienævnet).

Psykrådsbestyrelsen faciliterer valget, men håber meget på hjælp fra kandidaterne
under valgugen.

- Carla og Julia er valg-ansvarlige fra psykrådsbestyrelsen.

Spørgsmål: Hvorfor er de studerende i studienævnet med til at beslutte
merit/dispensation?

- For at sikre at de studerendes interesser også her bliver hørt og fordi de
studerende har en hel anden forståelse for, hvad det vil sige at være
studerende. Således er der nogen til at tale de studerendes sag.

4. Bekendtgørelse af kandidatur (B)
-     Studienævnet

Ønsker at stille op: Anne-Sofie, Clara, Signe (genopstiller), Hava
(genopstiller), Elisabeth.

-     Akademisk Råd
Caroline stiller op.

-     Bestyrelsen

5. Kandidathalvering (O + D)
-     Hvad ved vi?

Udspil fra regering om en halvering af en række humanistiske og
samfundsfaglige kandidater (uvist om psykologi indgår her).
Europæiske retningslinjer for, at man skal have været under uddannelse 5 år
for at man må kalde sig psykolog i hele Europa – derfor vil en halvering



muligvis betyde, at danske psykologer kun kan kalde sig psykologer i
Danmark.
Overvejelser om, hvorvidt de penge der spares rent faktisk vil bruges til bedre
kvalitet af uddannelsen eller er der i stedet tale om en billig løsning, der ikke
vil komme de studerende til gode og presse dem yderligere.
Et andet perspektiv er, hvordan nyuddannede psykologer vil være stillet ift. at
søge arbejde, hvor de skal konkurrere med mere erfarne og længere uddannede
psykologer.
Der kan måske være mulighed for at lave en god 4-årig uddannelse, men så
skal man kigge på uddannelsen som helhed frem for kun at skære ned på
kandidaten (de kræver en revurdering af hele uddannelsen) - men det virker
urealistisk.

I forlængelse heraf opstod diskussion om kulturen på psykologi, der opleves at
presse til at tage en masse frivillig arbejde uden for studiet.

Måske fordi det opleves at der fra arbejdsmarkedet kræves, at
man har noget praktisk erfaring, idet dette ikke gives tilstrækkeligt på
uddannelsen. Derfor ville det måske også give mere mening at fokusere på, at
inkludere dette i uddannelsen så der ikke i så høj grad opstår et pres mellem de
studerende for at få praktisk erfaring.

-     Demonstration d. 26/10 kl. 17:00 ved Rådhuspladsen

-     Begivenhed: https://www.facebook.com/events/771146100964204

6. Status (O)

7. Evt.

- Lokaler ift. universitetsbyen (v. Signe fra studienævnet)

https://www.facebook.com/events/771146100964204

