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Mødedato: 14. november 2017 
Mødested: A 011 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axt-
mann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Louise Vinther (suppleant), Anne Maj 
Nielsen (afdelingsleder), Anette Eriksen (AAU), Birgit Christiansen, Pernille Munkebo 
Hussmann (ref.)     
 
Fraværende: Simon Nørby, Mathias Thorborg, Jonas Westergaard, Jakob Skildal 
Nielsen (suppleant), Katja Tonsberg (suppleant), Mie Jørgensen (suppleant). 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser: Fra studienævnet,  

3. Rekruttering af studerende til Åbent Hus F18 

4. Undervisningsplaner – F18 (bilag) 

5. God skik i brug af mails, Facebook mv. 

6. Specialeproces (bilag) 

7. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med en kommentar om, at det i fremtiden præciseres, 

hvad der ønskes behandlet under de enkelte punkter, så det bliver lettere af forberede 

sig. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Årgangsmøde: 

Studievejledningen har afholdt årgangsmøde på 3. semester: årgangsmøderne 

er indført for at få en fornemmelse af, hvordan de studerende trives, og hvad der 

rør sig af stort og småt på årgangen. 

Charlotte spurgte til, om der var nogle fra fagmiljøet, der deltog i årgangsmødet. 

Efter aftale med afdelingsleder deltog ingen fra fagmiljøet. 

Kun 14 studerende mødte op. Der blev udtrykt ærgrelse over, at flere studerende 

nedprioriterer forelæsninger på modul D for at have tid til eksamensopgaven. 

Enkelte studerende havde foretrukket, at modul D og Fordybelsesværksted 

havde været udbudt parallelt. Endvidere er det kommet bag på nogle stude-

rende, at de skal påbegynde specialet med ansøgning om specialevejleder alle-

rede 1. november. 

Overordnet set føler 3. semesters studerende sig meget pressede. 

Formen på årgangsmødet var ændret lidt i forhold til tidligere møder, så der 

også blev plads til at give informationer om specialet mv.  
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Det blev fra uddannelsesnævnet foreslået, at dato for årgangsmøderne planlæg-

ges i så god tid, at de kan komme med i undervisningsplanerne. 

 

Fra studienævnet:  

Sidste studienævnsmøde blev afholdt den 26. oktober 2017. Der blev på mødet 

brugt en del tid på at drøfte, at det var vanskeligt at finde studerende, som øn-

skede at stille op til valg til studienævn og uddannelsesnævn. Det skal til næste 

valg undersøges om DSR og Akademisk Råd kan inddrages og støtte de stude-

rende i processen med at finde kandidater. 

Isabel og Pernille (cheftutorer ved studiestarten 2017) introducerede, i forbin-

delse med studiestarten, de nye studerende til både studienævn og uddannelses-

nævn. I den forbindelse blev der udarbejdet en liste over nye studerende, som 

eventuelt kunne være interesserede i at stille op til valg. Det er disse studerende, 

der i første omgang er blevet kontaktet. 

Der er endvidere blevet afholdt valgmøde, hvor kun en enkelt studerende mødte 

op i Emdrup. Man er alligevel endt med at kunne stille med en liste med 10 stu-

derende – dog er Århus-studerende ikke repræsenterede på denne liste. 

Uddannelsesnævnet bør have en drøftelse af, hvordan man fremover kan støtte 

de studerende i processen med at finde kandidater til studienævn/uddannelses-

nævn blandt medstuderende. Punktet sættes på dagsordenen for mødet i de-

cember. 

Vejledningsplaner: Charlotte har på studienævnsmødet anført, at det er proble-

matisk, at de studerende på skemaet til ansøgning om specialevejleder kan an-

føre 3 vejlederønsker, da dette strider mod praksis for vejledertildeling, der er 

på Pædagogisk psykologi. 

Herudover orienterede Charlotte, efter møde med Vejlednings- og Støttecentret, 

at studerende som modtager støtte i form af en mentor, ikke kan forvente, at 

mentor deltager i specialevejledningen uden forudgående aftale med speciale-

vejleder.  

Brugen af ph.d.-studerende som specialevejledere: Pædagogisk psykologi havde 

fremsendt tre ansøgninger om dispensation fra  studienævnets retningslinjer 

vedr. brug af ph.d.-studerende som specialevejledere. Studienævnet har 

tidligere henstillet til, at ph.d.-studerende ikke bør vejlede specialer.  

Det er efter studienævnsmødet blevet afklaret, at kompetencen til at dispensere 

fra praksis om ikke at anvende ph.d.-studerende som specialevejledere ligger 

hos studieleder. Dette vil der blive orienteret om på studienævnsmødet i decem-

ber. 

Udpegning af studieleder: Prodekanen har bedt studienævnet indstille en stu-

dieleder allerede på oktober-mødet. Jf. forretningsordenen for studienævn sker 

udpegning af studieleder hvert tredje år, det år hvor VIP er på valg til studie-

nævn. Udpegning af studieleder foretages af det nye nævn. Det siddende studie-

nævn har besluttet, med henvisning til forretningsordenen, at lade det være op 

til det nye studienævn at indstille studieleder. 
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Medlemmerne af uddannelsesnævnet opfordres til at læse referaterne fra stu-

dienævnsmøderne. De godkendte referater findes på Studieportalen: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/stu-

dienaevn/dpu/ 

 

3. Rekruttering af studerende til Åbent Hus F18 

Hvert år afholder DPU informationsmøde om de pædagogiske uddannelser i Emdrup 

og Åhus. I foråret 2018 finder arrangementet sted den 6. februar i Århus og den 8. fe-

bruar i København.  

Der skal bruges 10-12 studerende fra Pædagogisk psykologi, som vil deltage i arrange-

menterne. De studerende i uddannelsesnævnet har drøftet, at det giver bedst mening, 

at studerende fra både 1. og 3. semester deltager. 

Isabel vil gerne deltage i Emdrup, men ønsker ikke at påtage sig ansvaret for rekrutte-

ring af yderligere studerende. Louise vil muligvis også gerne deltage i Emdrup, og for-

hører sig også i sin studiegruppe. 

I forhold til Århus foreslås det, at man tager kontakt til de studerende, som stod for 

studiestarten i Århus. 

 

4. Undervisningsplaner 

Modul 2: 

Modulkoordinatorer: Kristine Kousholt, Helle Plauborg og Dorte Marie Søndergaard 

 

Der var overordnet enighed om, at modulet var interessant. 

Nævnet var dog også enige om, at poststrukturalisme fylder for meget i undervisnings-

planen. Der skal gøres plads til forelæsninger, hvor andre teoretiske tilgange præsente-

res, så man kan leve op til den brede vifte af teoretiske perspektiver, som de stude-

rende er stillet i udsigt i både studieordning og på hjemmesiden. 

 

Endvidere er der nogle formalia, som planen skal leve op til:  

Der må ikke stå tidspunkter for undervisning i planen, der skal i stedet henvises til 

Timeplaner på Studieportalen. 

Undervisere må kun have én egen tekst på planen. 

 

Birgit afklarer, om planerne fortsat skal omkring biblioteket i forhold til at sikre, at de 

lever op til APA-standard. 

 

Modul 3: 

Modulkoordinatorer: Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, Louise Bøttcher og Char-

lotte Mathiassen 

 

Igen var der overordnet enighed om, at modulet ser rigtig spændende ud. 

Der var endvidere enighed i nævnet om, at trådene der trækkes fra de tidligere modu-

ler skal tydeliggøres.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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Poststrukturalismen er fraværende i modulet. 

 

Der efterlyses en egentlig indledning til modulet og kort redegørelse for valg af grund-

bog. 

 

Læsemængden til de enkelte undervisningsgange er meget forskellig, og bør måske 

ensartes. 

 

Refleksioner over om og hvordan den teoretiske forankring tænkes ind? 

 

Endelig skal der besluttes eksamensdatoer for både modul 2 og 3, som skal koordine-

res i forhold til hinanden. 

 

Begge planer behandles igen på uddannelsesnævnsmødet den 14. december 2017. 

 

5. God skik i brug af mails -  

Udsættes til et senere møde. 

 

6. Specialeproces 

Der er ikke udsendt bilag som planlagt, idet processen for godkendelse af vejlednings-

planer ikke er afklaret. Bilaget udsendes, når processen er faldet på plads. 

 

7. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 


