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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 11. maj 2020 (Bilag 1)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Covid19-krisen: Status og sager
- Arbejdsgruppens redegørelse
- Notat om sommereksamen (Bilag 2.1)
- Undervisning i efteråret (Bilag 2.2)
- Dispensationsansøgninger vedr. Covid19 (Bilag 2.3.1-2)
4. Dispensationsansøgninger (Bilag 3)
5. Pensumlister E20 (Bilag 4.1-2)
6. BA-revisionen: Det videre forløb (Bilag 5.1-3)
7. Feedback på Bachelorprojektet?
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8. Det faste punkt om feedback:
- Statistik 1 og 2 (Bilag 6.1)
- Videnskabsteori og psykologiens historie (Bilag 6.2)
9. Kvote 2 arbejdet E20 (Bilag 7)
10. Meddelelser/orienteringer
- Udskydelse uddannelsesevalueringen (Bilag 8.1)
- Endelige supplerende Covid19 spørgsmål til kursusevalueringen
(Bilag 8.2)
- Årshjul og fokusområder for studienævnet (Bilag 8.3)
11. Eventuelt
Bilag:
1. Udkast referat af studienævnsmøde 11-05-2020
2.1. Notat om sommereksamen
2.2. Undervisning i efteråret
2.3.1. Dispensationsansøgning (Covid19)
2.3.2. Dispensationsansøgning (Covid19)
3. Dispensationsansøgning
4.1. Pensumstørrelser
4.2. BA og KA pensumlister
5.1. Udkast referat af ekstraordinært møde 02-06-2020
5.2. Seneste udgave af BA-modellerne
5.3. A&O v. Ann-Louise Holten
6.1. Feedback statistik
6.2. Feedback Videnskabsteori
7. Kvote 2 E20
8.1. Udskydelse af uddannelsesevalueringen
8.2. Fælles spørgsmål til kursusevalueringen
8.3. Årshjul og fokusområder for studienævnet
/Rikke Truelsen, Studienævnssekretær

Referat
Ad 1) Udkast til referat fra den 11. maj 2020 blev godkendt
Ad 2) Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3) Covid19-krisen: Status og sager
Eksamen foregår fortsat online, hvilket er besluttet på fakultetsniveau,
og Torben Bechmann Jensen (TBJ) understreger, at man iflg. KU’s
bestemmelser ikke må mødes fysisk i arbejdsregi.

PAGE 2 OF 6

Et studienævnsmedlem forslår at opponere mod KU’s beslutning på
vegne af Studienævnet. Der er en vis tilbageholdenhed i at gøre dette
også ift. Studienævnets rolle. I så fald ville man skulle rette
henvendelse til KU’s rektorat og ikke fakultetet. Det bliver ikke
kommenteret yderligere.
Specialestuderende venter fortsat på en udmelding fra fakultetet og KU
ift. at forsvare specialer mundtligt. Studienævnet ønsker at holde en
fast kurs, og henviser til udmeldingen fra mødet den 24. maj, som er i
tråd med Dekanatets udmelding om at fastholde online eksaminer. Det
er ikke instituttets beslutning men KU’s beslutning, og der er
bevidsthed om, at specialestuderende ikke får den ønskede afslutning
på uddannelsen dette år.

Dispensationsansøgninger vedr. Covid19:
-

Dispensationsansøgning om afmelding af kursus i F20 og fra
progressionskravet for Speciale (bilag 2.3.1):

SN godkendte ansøgningen delvist, så ansøgers ordinære eksamen i
kurset afmeldes. Der forelå ikke usædvanlige forhold, som kan
begrunde ansøgers manglende deltagelse i kommende reeksamen i
august, hvorfor anmodningen om at påbegynde Speciale uden at være
tilmeldt 60 ECTS blev afslået.
-

Dispensationsansøgning om forlængelse af Speciale pga. sygdom
og manglende adgang til litteratur (bilag 2.3.2):

SN godkendte, at ansøgers 1. prøveforsøg i Speciale forlænges med 1
måned med begrundelse om dokumenteret sygdom. Der er mulighed for
litteratursøgning online, og manglende adgang til biblioteker kunne
derfor ikke begrunde dispensation til yderligere forlængelse.

-

Dispensationsansøgning om forlængelse af empirisk baseret
Speciale (bilag 2.3.3):

Perioden for empirisk baserede Specialer kan jf. SN’s praksis som
udgangspunkt forlænges med 1 måned med henvisning til
indskrænkede muligheder for dataindsamling under Covid19. Pga.
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særlige vilkår for ansøgers dataindsamling, som er bekræftet af
vejleder, godkendte SN dispensation til 3 måneders forlængelse af
ansøgers Speciale.
TBJ ønskede, at SN skal drøfte problemstillinger vedr. Speciale i
samarbejde med 3. part på senere SN-møde.
Ad 4) Ansøgning om dispensation til 3. forlængelse af den maksimale
studietid (Bilag 3):
SN godkendte ansøgning om 3. dispensation fra studieaktivitetskravet
og 3. forlængelse af den maksimale studietid på bacheloruddannelsen
på baggrund af dokumentation for særlige forhold, der har forværret
ansøgers funktionsnedsættelse. Ansøger skal varsles om, at der ikke kan
gives yderligere dispensation fra den maksimale studietid, fordi
uddannelsen skal afsluttes inden for en rimelig tidshorisont.

Ad 5) Pensumlister E20 (Bilag 4.1-2)
SN godkendte 37 af 48 indkomne pensumlister til behandling uden
betingelser og 11 på betingelse af rettelser primært vedr. overlap og
antallet af normalsider.
SN havde følgende generelle bemærkninger til pensumlisternes
udformning:
Pensum spænder fra 2400 til 2800 anslag pr. opgjort side, og der bør
være mere klare retningslinjer for antallet af anslag. SN vedtog en
standard fremover på 2400 anslag pr. normalside, som skal fremgå af
studieordningen. Undervisere skal i lighed med studerende desuden
fortsat udfærdige pensumlister jf. APA-retningslinjerne. TBJ skal
sende et eksempel på en korrekt udfærdiget pensumliste og en
henvisning til APA til underviserne/koordinatorerne.

Ad 6) BA-revisionen: Det videre forløb (Bilag 5.1-3)
På et møde i sidste uge aftaltes, at Institutleder deltager på et ordinært
studienævnsmøde.
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Materiale med argumenter fremsendes til institutlederen inden mødet,
hvilket et SN-medlem sørger for.
Tidsrammen for studienævnsmødet vil fortsat være 3 timer og for at
tidsplanen holdes, fremstilles kun essentielle sager på dette møde.
Studievejledningen oplyser, at henvendelserne vedr. corona tynder ud.
Dog er det svært at bedømme, hvor mange dispensationssager man kan
forvente i den kommende tid. Der er generelt færre henvendelser i fbm
corona nu, oplyser TBJ.
TBJr kontakter underviser vedr. oplæg om A&O.
Ad 7) Feedback på Bachelorprojektet?
Studerende ønsker feedback genindført på BA-projekt, hvilket enkelte
undervisere fortsat tilbyder. Det er dog problematisk, nævner et SNmedlem, hvis enkelte undervisere giver feedback, og andre
undervisere derved risikerer at sættes i dårligt lys ved manglende
feedback.
Studienævnet støtter studielederen i at gå videre med denne
problematik til ledelsen dvs. kan man genoverveje en genindførelse af
feedback til alle og i så fald, hvordan kan undervisere kompenseres for
den tid der bruges ved at prioritere feedback.
Ad 8) Det faste punkt om feedback:
Der er enighed om, at studienævnet skal diskutere nærmere, hvordan
feedback skal se ud på hele BA-uddannelsen ifm. revisionen af BAuddannelsen. Der skal være faste retningslinjer for, hvordan feedback
skal foretages fra første semester og progressivt igennem uddannelsen.
TBJ kontakter fagkoordinatorer med formålet om, at deres
undervisergrupper instruktorer og VIP’er drøfter, hvordan feedback
kan foregå på deres egne fag. Alle fagkoordinatorer bør beskrive,
hvordan feedbacken ser ud på deres fag og dette skal tilgå
Studienævnet.

Ad 9) Kvote 2 arbejdet E20 (Bilag 7)
Der er lagt en plan for kvote 2 udvalgets arbejde.
Et SN-medlem er tovholder herpå.
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Ad 10) Meddelelser/orientering
- Udskydelse af uddannelsesevalueringen (Bilag 8.1.)
 er udskudt til næste år. Studienævnet skal se
uddannelsesredegørelsen, og modtager den straks efter mødet.
Mødet med prodekan om opfølgning på
uddannelsesredegørelsen er udsat til senere denne uge.
- Endelige supplerende Covid19 spørgsmål til kursusevalueringen
(Bilag 8.2).
 alle evalueringer er sendt ud på nær til specialeevalueringer. De
bliver afsluttet denne uge.
- Årshjul og fokusområder for studienævnet (Bilag 8.3)
 Ingen kommentarer
Ad 11) Eventuelt
Der spørges ind til, hvordan undervisningen vil foregå i efteråret og
om det er muligt at undervisere får en meddelelse om retningslinjer
for undervisningen inden sommerferien.
Der er dog ikke truffet nogen endelig beslutning og vil blive drøftet på
det næste studieledermøde.
Mødet slutter lidt over tid!

