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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

2.1 Charlotte Mathiassen stopper som uddannelseskoordinator for Pædagogisk 

psykologi. Afdelingsleder har aftalt med lektor Poul Nissen, at han overtager 

posten. Præcist hvornår Charlotte stopper og Poul overtager, er endnu uvist - 

overdragelsen skal aftales nærmere på et kommende møde. Herudover skal 

formalia omkring Pouls indtræden i uddannelsesnævnet afklares.  

Charlotte fortsætter som specialekoordinator på uddannelsen. 

2.2 Specialebootcamp: udbydes den 12.-13. januar i Emdrup og den 18.-19 eller 19.-

20. januar i Århus, alt afhængigt af, hvornår der er ledige lokaler. Udover ud-

dannelseskoordinator deltager Morten Jacobsen (VEST), Helle Hvass (akade-

misk skrivecenter) og Louise Bøttcher i tilrettelæggelsen af bootcampen. End-

videre deltager biblioteket og et panel af VIP’er under selve arrangementerne. 

2.3 Akkreditering: de endelige godkendelsesbreve vedr. Pædagogisk psykologi er 

kommet fra Styrelsen for videregående uddannelser og sendt ud til orientering.  
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2.4 Undervisningsevaluering: de udvalgte spørgsmål har været sendt i høring. De 

få indkomne kommentarer er sendt videre til rette instans, og spørgsmålene er 

nu vedtaget. 

2.5 Der afholdes demonstration mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Af-

gang kl. 14:30 fra Emdrupborg. 

2.6 Dimissionsfest for kandidater afholdes den 28/10 i Emdrup og den 4/11 i Århus 

fra kl. 16:00 til 18:00. Uddannelseskoordinator foreslår, at der findes en dimit-

terende studerende fra Pædagogisk psykologi til at holde tale. Forslag til stude-

rende kan sendes på mail til uddannelseskoordinator. 

2.7 Der har været afholdt møder med censorformandskabet; første møde med del-

tagelse af administrationen vedr. censorrapporten og indrapporteringer.  

Afdelingsleder deltog i det andet møde, hvor man bl.a. diskuterede vurderings-

kriterier og hvilke teoretiske retninger, der fylder på Pædagogisk psykologi. 

2.8 Bedømmelse af specialer: når specialer sendes til bedømmelse bør de vedlæg-

ges en ’Vejledende karakterbeskrivelse’.  Af en eller anden grund sker det ikke. 

Uddannelseskoordinator følger op på dette. 

 

3. Specialehold 

Uddannelsesnævnet har besluttet, at nævnet skal godkende specialehold på lige fod 

med undervisningsplaner. 

Uddannelseskoordinator understreger vigtigheden af, at der lægges en plan for hele 

specialeforløbet (vejledningsplan). 

 

Enighed om, at det er et spændende udbud med god faglig bredde. 

Uddannelsesnævnet foreslår, at der arbejdes frem mod at ensarte af holde-

ne/udarbejde en fælles grundmatrice – der er stor forskel holdene imellem, særligt 

hvad angår omfang. 

Endvidere skal der ses nærmere på, hvordan de studerende kommer i betragtning til 

de enkelte specialehold. Må man sortere i de studerende på forhånd? 

 

Erfaringerne viser, at de specialehold, som fungerer godt er de dem, hvor der på for-

hånd er organiseret 3-5 møder; lidt hyppigere møder i starten med henblik på at 

etablere en fælles arbejdskadence - at finde den ’gode arbejdsrytme’.  

 

På den baggrund indstiller uddannelsesnævnet, at der planlægges mellem 3 og 5 mø-

der – den sidste mødegang bør ligge i maj måned, så det er realistisk for de studeren-

de at aflevere den 1. juni. 

 

Et opslag af specialehold skal være overskueligt og beskrivelsen bør ikke fylde mere 

end et par sider.  

Det blev foreslået, at Kirsten Baltzers plan kan bruges som inspiration/skabelon for 

tilrettelæggelsen af de øvrige hold. 
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Der gives ikke timer til specialehold, ud over de vejledningstimer, der gives pr. stude-

rende (30 timer, hvoraf 10 går til bedømmelse). 

 

Kriterier for udvælgelse af de studerende – for de hold, hvor der er flere interesserede 

studerende, end der er pladser – skal tydeliggøres. 

 

På nogle hold lægges der op til, at de studerendes empiri skal indgå i et forsknings-

projekt. Er der her i virkelighede tale om tilbud om forskningstilknyttede specialer? 

 

Man har hidtil skelnet mellem specialehold og specialer med forskningstilknytning. 

Specialer med forskningstilknytning kan kun finde sted, hvis der laves en rettigheds-

aftale. 

Man kan godt inden for et specialehold tilbyde speciale med forskningstilknytning til 

enkelte studerende, men der følger så særlige pligter og rettigheder med, også i for-

hold til data. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller, at vejleder, som udgangspunktet skal vejleder være fy-

sisk til stede på specialeholdene, men understreger, at der skal være plads til fleksibi-

litet i forhold til, at man skal dække hele landet (vejledning via Skype, telefon, mail). 

 

Enkelte hold har foredragsholdere ind over. Hvordan aflønnes de, og hvem financie-

rer det? Er det specialeholdsvejlederens timer der bruges – det skal der være styr på. 

 

Hvordan udvælges de studerende? Formuleringer om, at de studerende skal sende en 

mail, og at studerende som har fulgt vejlederens Fordybelsesværksted har fortrinsret, 

skal væk. Uddannelsesnævnet ønsker nogle mere overordnede udvælgelseskriterier. 

Endvidere bør det meldes ud, hvor mange pladser, der er på hvert hold. 

 

Specialeholdene lægges på BlackBoard den 19. oktober – der er ansøgningsfrist den 1. 

november. 

Grundet den korte tidsfrist, påtager uddannelseskoordinator og afdelingsleder sig at 

arbejde videre dels med formatet for holdene, dels med udvælgelseskriterierne. Det 

sendes til godkendelse hos vejlederne, inden holdene offentliggøres. 

 

Man forsøger i øvrigt at følge lidt med i, hvad der kan være af grunde til, at en del 

studerende gør brug af 2. og i en vis grad også 3. prøveforsøg. 

 

4. Specialets omfang 

Spørgsmålet om specialets omfang skal diskuteres på det kommende studienævns-

møde. 

Der er i uddannelsesnævnet enighed om, at man ønsker at bevare det nuværende 

specialeomfang på 60-80 normalsider – dog blev det foreslået at ændre omfanget til 

70-80 normalsider. Forslaget vakte dog bekymring for, om de studerende presses 

unødigt, den kortere specialeskrivningsperiode taget i betragtning. 
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5. Studieordningsrevision 

Der er forud for mødet udsendt revideret udkast til ny studieordning, på baggrund af 

kommentarer fra sidste uddannelsesnævnsmøde samt kommentarer fra afdelings-

møde. 

 

6. Talentforløb 

Som led i udviklingen af talentinitiativer på Arts udbydes der i E2016 tre kurser i 

Aarhus. 

Kurserne svarer hver især til 5 ECTS som afvikles udover semesterets ordinære 30 

ECTS. De studerende, der gennemfører kurserne, vil i tillæg til deres endelige eksa-

mensbeviser få et diplom, hvoraf det fremgår, at de har deltaget i og gennemført det 

eller de pågældende kurser.  

De studerende opfordrer til, at der også udbydes talentforløb i Emdrup, hvilket ud-

dannelsesnævnet bakker op om. 

Uddannelseskoordinator og afdelingsleder tager i første omgang forslaget med videre 

til VIP-gruppen på Pædagogisk psykologi. 

 

7. Evt. 

 

 


