INSTITUT FOR PSYKOLOGI
Fagetiske regler i forbindelse med praktik.
Samtidig med at de studerende tilmelder sig praktik, underskriver de følgende erklæring:
Som studerende ved Institut for Psykologi forpligter jeg mig til:
1. at gøre mig bekendt med Etiske Principper for Nordiske psykologer.
2. tavshed vedrørende oplysninger om forsøgspersoner, klienter eller patienter, som jeg får
kendskab til eller har kontakt med i forbindelser med undervisningen og i forbindelse med
den kontakt med psykologiske arbejdsområder uden for universitetet, som er indbefattet i
undervisningen.
3. ved forelæggelse af rapporter vedrørende forsøgspersoner, klienter eller patienter i
undervisningen og i eksamensopgaver på kandidatstudiet at sikre, at disse både mundtlig og
skriftligt er personuidentificerbare ved anonymisering og maskering. I forbindelse med
eksamensopgaver sikrer jeg endvidere, at den i rapporten involverede underviser eller
vejleder på forhånd har godkendt anonymiseringen og anvendelsen af oplysningerne. Dette
gælder også for enhver anden form for publicering af klientmateriale.
4. Forsvarlig opbevaring af skriftligt materiale eller disketter med oplysninger om
forsøgspersoner, klienter eller patienter. Det samme gælder eventuelle audio-visuelle
optagelser.
5. at jeg i arbejdsopgaver, der inddrager forsøgspersoner, klienter, patienter eller institutioner i
forbindelse med studiet præsenterer mig som psykologistuderende. At jeg, hvad angår
kontakten med forsøgspersoner, klienter eller patienter på psykologiske arbejdsområder
uden for universitetet, følger de retningslinier for arbejdsgange, der er fastsat af de til studiet
knyttede vejledere.
6. såfremt jeg, efter at den formelle kontakt med forsøgspersoner, klienter eller patienter er
afsluttet, modtager henvendelse fra disse, kontakter jeg vejlederen på den oprindelige
institution eller henviser dem tilbage til denne.
I tilfælde af at overtrædelse af disse regler finder sted i forbindelse med psykologfaglig
praksisaktivitet på en institution uden for universitetet, er det den pågældende institutions
psykologvejleder, der afgør, hvilken sanktion der skal foretages i forbindelse med den studerendes
ophold på institutionen. I tilfælde af bortvisning afgør studienævnet, hvorvidt den studerende kan
optage psykologfaglig praksisaktivitet på anden institution. Sker bruddet i forbindelse med
undervisningen på Institut for Psykologi, vil klinikledelsen – såfremt det drejer sig om
praksisholdsundervisning, der omfatter klienter fra Universitetsklinikken – og studienævnet –
såfremt det drejer sig om anden klinisk undervisning – træffe afgørelse vedrørende den studerendes
udelukkelse fra den pågældende undervisning. Studienævnet anviser i begge tilfælde overførelsen
til anden undervisning.
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