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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Nyt fra studienævnet: de studerende i studienævnet har holdt møde om det 

fremtidige arbejde i studienævnet, bl.a. overlevering og samarbejde med DSR. 

2.2 Der er udsendt evalueringsspørgsmål på modul B – sættes på dagsordenen for 

mødet i april. Modulkoordinator Kari Kragh Blume Dahl inviteres til at deltage 

i punktet. 

2.3 Uddannelseskoordinator og afdelingsleder har afholdt møde med studiechefen 

om prøver og omprøver. Omprøven for modul C ligger normalt i august med 

mundtlige prøver i uge 34. I år er det imidlertid ikke muligt at afholde omprø-

ver i uge 34, hvor alle er på forskningskonference i Japan. Det betyder, at de 

mundtlige eksaminer sandsynligvis rykkes til uge 33. 

2.4 Der har været afholdt informationsmøder om DPU’s uddannelser i både Em-

drup og Århus. Der mødte rigtigt mange interesserede op for at høre om Pæda-

gogisk psykologi, og det fungerede rigtig godt med de studerendes deltagelse i 

arrangementet. Det giver de potentielle ansøgere mulighed for at høre om hver-

dagen som studerende på Pædagogisk psykologi. 
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2.5 Studerende i uddannelsesnævnet: to studerende har valgt at melde sig ud af 

uddannelsesnævnet: Charlotte Eckhaus (suppleant) grundet sin ansættelse i 

studievejledningen og Susanne Storgaard Hjort, som var valgt medlem i Århus. 

Det betyder, at Jonas Westergaard går fra at være suppleant til at være med-

lem. 

De studerende oplyser, at også Katja Tonsberg har meddelt, at hun ikke læn-

gere ønsker at være medlem. Pernille og Isabel kontakter uddannelseskonsu-

lenten med henblik på eventuelt at få endnu en studerende fra Århus med i ud-

dannelsesnævnet, da det er mest hensigtsmæssigt med to studerende i Århus. 

 

3. Studieordning 2017 

Studieordning 2017 er godkendt af studienævnet, dog har studienævnet vedtaget at 

harmonisere sprogbrug omkring eksamensbestemmelser, ligesom det er vedtaget, at 

en synopsis skal være mellem 5 og 7 sider. Der er på den baggrund rettet i eksamens-

formen for modul 2 i forhold til den udgave af studieordning 2017, som uddannelses-

nævnet sidst har set.  

Der blev spurgt til, hvorvidt omfanget kan forhandles, idet man oplever, at stude-

rende har svært ved at begrænse sig til de 5-8 sider, som omfanget lyder på i 2012-

studieordningn, modul C. 

Omfanget er vedtaget og kan ikke forhandles. 

  

Der blev ligeledes spurgt til titlen på modul 2: Undersøgelsesdesign og forskningsme-

toder. I et tidligere udkast indgik også ’analyse’. 

Analyse er taget ud for at der er tydelig skelnen mellem de øvrige moduler, hvor man 

også skal arbejde med analyse. Samtidigt vil både censorformandskabet og aftagerpa-

nelet gerne have, at ’undersøgelse’ indgår i titlen. 

 

De studerende spurgte til, hvad der kommer til at fremgå af det endelige eksamensbe-

vis i forhold til Valgfag. Der blev ytret ønske om, at de specifikke valgfagstitler frem-

går af beviserne, så det er tydeligt, hvordan den enkelte studerende har valgt at tone 

sin uddannelse 

 

4. Undervisningsevaluering – foråret 2017 

Den centrale evaluering indeholder en række prædefinerede spørgsmål vedtaget på 

AU-niveau. Uddannelsesnævnet har mulighed for at tilføje en række andre spørgs-

mål, valgt fra en ’spørgsmålsbank’, ligesom modulkoordinatorer kan beslutte at tilføje 

spørgsmål fra samme spørgsmålsbank. 

Spørgsmålene skal sendes til uddannelseskoordinator, Søren Balsløv Fransén, i god 

tid forud for næstsidste undervisningsgang. 

Det blev besluttet, at koordinatorerne for modul C kommer med forslag til supple-

rende spørgsmål til uddannelsesnævnsmødet i april. Her kan uddannelsesnævnet li-

geledes beslutte, hvilke spørgsmål, nævnet eventuelt ønsker at tilføje. 
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Det blev anført, at spørgsmål 6 (AU-niveau), var meget uklart formuleret, eller a en 

del af spørgsmålet simpelthen var faldet ud. 

 

Evaluering af modul A i efteråret 2016: grundet tekniske vanskeligheder udsendes 

evalueringen først i løbet af de kommende dage. 

De studerende i uddannelsesnævnet sender besked ud til alle studerende om vigtig-

heden af, at de deltager i undervisningsevalueringen. 

 

Vanskelighederne skyldes, at man har ønsket at gennemføre evaluering af modul A 

efter afholdelse af eksamen, hvor modulet er afsluttet.  

Da man imidlertid er meget interesseret i at undersøge sammenhængen mellem un-

dervisning og eksamen, ønsker uddannelsesnævnet, at der findes en løsning, så det 

fremover er muligt at evaluere umiddelbart efter overstået eksamen – eksempelvis 

kunne evalueringen finde sted på første undervisningsgang på modul B for at sikre en 

ordentlig svarprocent. 

 

5. Fordybelsesværksteder E17 

Fordybelsesværkstederne skal ligge i kursuskataloget senest den 15. april, så de stu-

derende kan nå at orientere sig i god tid forud for tilmeldingsperioden den 1. til 7. 

maj. 

Der er pladsbegrænsning på 35 deltagere. 

 

Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvilke værksteder, der udbydes i Århus. 

 

Modulkoordinator, Simon Nørby, spurgte til, om der er tilstrækkelig bredde i udbud-

det? 

De studerende syntes, at bredden er god, men præsentationen af de forskellige fordy-

belsesværksteder bør måske harmoniseres. 

 

Det blev diskuteret, hvor detaljeret undervisningsform og den aktive deltagelse skal 

beskrives i den præsentation af valgfagene, som skal i kursuskataloget. 

Under alle omstændigheder bør kravene til den aktive deltagelse fremgå af undervis-

ningsplanerne, som behandlet i uddannelsesnævnet i maj og juni. 

 

Det blev anført, at det ikke er nødvendigt at skrive, hvad det enkelte valgfag kan bru-

ges til – det fremgår af studieordningens overordnede kompetenceprofil, hvad ud-

dannelsen kan bruges til. 

 

6. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 


