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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

2.1 Fra studienævnet:  

DPU opsiger lejemålet af C-bygningen. Der er nedsat et udvalg, som i den anled-

ning skal se på, hvordan man erstatter C001 og hvor kantinen kan placeres.  

 

Intern censur:  

Antallet af eksaminer med intern censur er øget betragteligt med de nye studie-

ordninger. Dette har fået studienævnet til at overveje at udarbejde retningslinjer 

for, hvad en intern censor skal, hvem der kan være intern censor mv. Bl.a. øn-

sker man at undgå såkaldte ’censor-ægteskaber’. Det har i den forbindelse været 

diskuteret, at en intern censor ikke må have undervist/vejledt på det modul, 

hvor vedkommende skal fungere som censor. Dette kan blive en udfordring på 
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flere uddannelser. 

På den ene side, kan det være med til at skabe bedre sammenhæng mellem mo-

dulerne på uddannelsen, hvis den interne censor har undervist/vejledt på mo-

dulet, på den anden side kan det få konsekvenser for selve eksaminationen, hvis 

begge bedømmere har indgående kendskab til hele modulets pensum. Det ville 

en ekstern censorer typisk ikke have. 

 

Standardforretningsordenen for SN er ændret, således at valget til uddannelses-

nævnene nu er koblet direkte til valget til studienævnet. Således er de valgte stu-

dienævnsmedlemmer nu fødte medlemmer af det relevante uddannelsesnævn. 

 

Specialer:  

Studienævnet har haft en drøftelse af faglige mål for specialet og praksis vedr. 

krav til ændret opgaveformulering for 2. og 3. prøveforsøg for specialet med 

henblik på at udvikle en fælles forståelse på tværs af studienævnene på Arts.  

 

2.2 Ansøgningsfrist til Kandidatuddannelserne i 2018: Ansøgningsfristen er i 2018 

rykket frem til den 1. marts 2018.  

 

3. Valg til studienævn og uddannelsesnævn 

Der afholdes valg i november. Opstillingsperioden er i uge 43? Afleverer man opstil-

lingslisten inden for fristen og opdager, at der er en fejl, er der ikke mulighed for at 

rette fejlene. 

Simon og Charlotte forhører sig i fagmiljøet, hvem der er interesserede i af stille op til 

UN. 

VIP’er vælges for 3 år, studerende for 1. Man bør forsøge at få repræsentanter fra hvert 

modul. Der skal findes 5 medlemmer og 2 suppleanter blandt både studerende og 

VIP’er. 

Pernille laver opslag i de forskellige Facebook-grupper om valgmøde, Pernille og Isa-

bel afholder mødet med de studerende den 25. oktober. Herudover kommer Isabel 

forbi undervisningen den 23. oktober og reklamerer for både uddannelsesnævn og stu-

dienævn. 

De studerende er meget spændt på, om der let kan findes 5 studerende + to supplean-

ter. 

Resultatet af valgene offentliggøres… 

 

4. Anonymisering af eksamensopgaver 

Studienævnet har besluttet at gennemføre et pilotprojekt om anonymisering af eksa-

mensopgaver på DPU. Anonymiseringen omfatter kun dertil egnede eksamensformer, 

som eksempelvis skriftlige opgaver, hvor der ikke er tilbudt individuel vejledning. Ved 

anonymisering vil bedømmerne udelukkende kunne se opgaven, og de studerende dif-

ferentieres ved eksamensnumre. Pilotprojektet køer for udvalgte moduler ved vinter-

eksamen 17/18.  
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På pædagogisk psykologi har man ikke noget velegnet modul til deltagelse i pilotpro-

jektet. Spørgsmålet er, om modul 3 kan være en mulighed ved sommereksamen 2018. 

Simon/Charlotte melder tilbage til studienævnet. 

 

5. Status for specialehold 

De fleste af uddannelsesnævnets kommentarer til første udkast til specialeholdene er 

nu indarbejdet i beskrivelserne, så de fremstår mere ensartede. 

Man har i den forbindelse besluttet at skelne mellem åbne specialehold, hvor der ikke 

må stilles særlige (faglige) krav til de studerende, for at de kan deltage, og specialehold 

med forskningstilknytning, hvor der kan stilles specifikke krav til, hvad de studerende 

skal levere ind i det projekt de tilknyttes. 

Vejlederne på specialeholdene er i forlængelse heraf blevet bedt om at tage stilling til, 

om de vil udbyde specialeholdet som et hold, der er åbent for alle studerende, eller 

som et specialehold med forskningstilknytning. 

 

Der var fra uddannelsesnævnets side ønske om, at specialeholdene blev ført ind i 

samme skema. Dette har man i denne omgang renonceret på.  

 

Der er indsendt flere ansøgninger til studienævnet, om at få lov til at bruge ph.d.-stu-

derende i specialevejledningen i samarbejde med ph.d-vejlederen. 

De ph.d.-studerende må maksimalt vejlede 4 specialestuderende. Såfremt disse stude-

rende ikke afleverer specialet på 1. prøveforsøg, forpligter ph.d.-vejleder sig til at over-

tage vejledningen af de specialestuderende, medmindre det tidsmæssigt kan passes 

ind i den ph.d.-studerendes øvrige opgaver, at denne fortsætter vejledningen. 

 

De studerende spurgte til, om specialeholdene er obligatoriske, eller er det et tilbud? 

Holdene er et tilbud, studerende kan stadig søge (individuel) vejledning på baggrund 

af selvvalgte emner. 

 

Der blev videre spurgt til, om der er individuel vejledning til studerende, som er på 

specialehold, eller om der på holdene udelukkende gives kollektiv vejledning? 

Der skal afsættes timer til individuel vejledning på specialehold. 

Man kan også få individuel vejledning hos en vejleder, som udbyder specialehold, hvis 

vejleder har timer til det. Hvis vejleder ikke har timer, vil det være de studerende, som 

har søgt holdet, der har førsteprioritet. 

 

Det blev anført, at det giver en form for skævvridning, at der er navngivne vejledere på 

specialeholdene, mens der ikke er mulighed for at søge navngivne vejleder til indivi-

duel vejledning. Det kan for studerende se ud som om, at det kun er muligt at få vej-

ledning på specialehold, eller at man skal søge et specialehold, hvis man ønsker vejled-

ning hos en specifik vejleder. 
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Der henvises til dokumentet ’Specialevejledning ved KA i pædagogisk psykologi’, som 

ligger på Black Board.  

 

Specialeholdene annonceres på Black Board den 13. oktober. Frist for ansøgning om 

specialevejledning i foråret 2018 er den 1. november. 

 

6. Evaluering af optagelsesprocedure og adgangskrav 

Afdelingsleder, studieleder med flere har deltaget i møde med AU Optag. 

Formålet var at evaluere brugen af relevansbeskrivelser som supplement til karakter-

gennemsnit.  

Studieleder har spurgt til, om der fortsat skal afsættes ressourcer til at læse relevans-

beskrivelser. Der bruges rigtigt mange ressourcer, og derfor er det vigtigt, at det vurde-

res at have en effekt. Den overordnede indstilling var, at man ønsker at fortsætte med 

relevansbeskrivelser. 

Ordningen med relevansbeskrivelser fungere overordnet set fint, men man oplever at 

relevansbeskrivelserne plagieres, og er i overvejelser om, hvordan man bedst kommer 

denne problematik til livs. 

Kravene til, hvad en relevansbeskrivelse skal indeholde, ændres en smule fra år til år, 

netop for at sikre, at man ikke bare kan genbruge relevansbeskrivelser fra tidligere år.   

 

På mødet blev der også spurgt til, om der er ønske om at ændre adgangskravene til ud-

dannelsen. Skærpelse af adgangskravene skal varsles minimum 1½ år i forvejen. 

Dette kræver dog en grundigere diskussion på institutniveau, hvorfor det ikke er no-

get, som uddannelsesnævnet skal forholde sig til lige nu. 

 

7. Alumne-netværk 

Afdelingsleder gør de studerende opmærksomme på muligheden for at stifte et alum-

nenetværk særligt for kandidater i pædagogisk psykologi.  

Det ville give mulighed for et netværk også efter endt uddannelse og for fortsat at få in-

formationer om forskellige arrangementer og konferencer. Herudover ville det være let 

for universitetet at få kontakt til kandidater i forbindelse med afholdelse af karrierese-

minarer mv.  

Der findes et overordnet alumnenetværk på AU, som man kan melde sig ind i allerede 

mens man er studerende. 

Ønsker man et fagfagligt alumnenetværk særligt for Pædagogisk psykologi skal det 

være studenterbåret. 

Spørgsmålet er hvor relevant det er med et netværk i en tid, hvor alle er på LinkedIn. 

 

Anette undersøger, hvilke faciliteter universitetet stiller til rådighed hvis man stifter et 

pædagogisk psykologisk alumnenetværk. 

 

8. Evaluering af modul E 
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Der er to Værksteder, hvor der er meget få studerende, der har svaret. Det drejer sig 

om Børns trivsel og Sociale kategorier. 

Simon har skrevet ud til de studerende med opfordring til at deltage i evalueringen. 

Overordnet ser det meget fornuftigt ud. Nogle studerende efterlyser feedback på opga-

ven, men der er ikke afsat timer til vejledning/feedback på modulet. 

Simon har opfordret underviserne til også at lave en kvalitativ evaluering på baggrund 

af den centrale evaluering, sådan som det er meningen. 

 

Spørgsmålene vedr. litteraturen er misvisende. Måske man skal nøjes med at spørge 

til, om mængden og/eller sværhedsgraden er passende. 

I forhold til det kvalitative, så er underviserne forpligtet til at levere en rapport på bag-

grund af både det kvantitative og det kvalitative. 

 

De studerende oplever, at der er meget stor forskel på, hvilke krav de forskellige un-

dervisere stiller til de studerendes aktive deltagelse i modulet.  

Der har endvidere været en retorik blandt nogle undervisere om, at denne her opgave 

bare skal bestås, hvilket ikke motiverer de studerende til at gøre sig umage. Spørgsmå-

let er, om det kan være udtryk for nogle underviseres forsøg på at berolig studerende, 

som har følt sig pressede og nervøse for eksamensopgaven. 

 

Det har i flere år været diskuteret i uddannelsesnævnet, at der på de enkelte værkste-

der stilles meget forskellige krav til de studerende. Det er svært at komme til livs, når 

studieordningens formulering om undervisningsdeltagelse er så åben netop af hensyn 

til undervisernes metodefrihed. 

 

Det blev foreslået, at det af undervisningsplanen skal fremgå hvordan man tænker ak-

tiv deltagelse og hvad man tænker at den afsluttende rapport skal indehold. 

Der er mulighed for at supplere den centrale evaluering med en evaluering gennemført 

på Black Board. Denne vil i højere grad kunne bruges til kvalitetsudvikling af modulet. 

 

Der vil dog med 2017-studieordningen ikke blive udbudt Fordybelsesværksteder, men 

valgfag, hvor der ikke er krav til aktiv deltagelse. 

 

Det blev anført at 5 uger er for kort tid til fordybelse – det er der enighed om blandt 

både undervisere og studerende.  

 

Kommentarerne tages med i overvejelserne i forhold til planlægning af valgfag på 

2017-ordningen i efteråret 2018. 

 

9. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 


