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1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen og beskrev baggrunden for mødet. 
 

2. Prøvedetaljer for specialet på studieordningen af 2011 for GP 
(Bilag 1) 
Gp står som de øvrige uddannelser ved DPU foran et studieordningsskifte, 
hvor der også indgår nye prøvevilkår for specialet. 
Der foretages ikke overflytning af gamle studerende til ny studieordning. Der-
med skal studerende der nu er under 2011-ordningen fortsat skrive speciale 
under reglerne i 2011-ordningen. 
Der blev drøftet argumenter for og i mod at ændre omfangskravene i studie-
ordningen af 2011. 
Det blev besluttet, at fastholde vilkårene som beskrevet i studie-
ordningen af 2011, og at godkende at udkastet fremlagt som bilag 1 
benyttes som standardsvar ved ansøgninger om at skrive efter nye 
speciale vilkår af september 2017.  
 

3. Bemandingsplaner (Bilag 2) 
Bilag om bemandingen på uddannelsen blev præsenteret. Afdelingslederen er 
blevet pålagt et udfærdige bemandingsoversigt i forbindelse med uddannel-
sesevalueringen af GP. Oversigten benyttes til at dokumentere at undervis-
ningen er forskningsbaseret. 
Bemandingslisterne og den bagvedliggende årsag til at den skal udfærdiges 
blev drøftet.  
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UN konkluderede, at man finder bemandingslisterne retvisende og understøt-
ter at GP har bedriver forskningsbaseret undervisning i et i øvrigt højt uddan-
nelsesniveau.  
 
/mødet blev hævet 


