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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Meddelelser 

2.1 Velkommen til Poul – det er Charlottes Mathiassens sidste møde som uddan-

nelseskoordinator. Poul Nissen overtager posten som uddannelseskoordinator 

og vil i fremtiden lede møderne i uddannelsesnævnet. Charlotte fortsætter som 

medlem af uddannelsesnævnet. 

2.2 Status på tildeling af specialevejledere – Charlotte Mathiassen har i sin egen-

skab af specialekoordinator, sammen med studiesekretær Birgit Christiansen 

fordelt specialevejledere til de studerende som har søgt. Der er endnu ikke givet 

besked til hverken vejledere eller studerende. De studerende får besked om, 

hvilken vejleder de har fået senest den 16. december. Der har været enkelte som 
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har tilmeldt sig et andet fag end Pæd psyk ved en fejl (kryds placeret forkert i 

skema). Håbet er, at alle får vejleder alligevel, og det ser ud til at lykkes. 

2.3 Status på planlægning af specialeseminar – Charlotte uddeler foreløbigt pro-

gram. Seminaret afholdes, som sidst, over to dage. Programmet er udarbejdet 

på baggrund af erfaringer fra sidst. 

Der var udelukkende positive tilbagemeldinger fra uddannelsesnævnet. Dog 

blev det understreget, at det er vigtigt, at alle specialevejledere orienteres om, 

hvilke informationer i forhold til specialets form, krav mv. der gives på semina-

ret. Det blev i den forbindelse foreslået, at de vigtigste dele af seminaret strea-

mes, så specialevejledere kan orientere sig efterfølgende samt, at formalia vedr. 

specialer lægges på BlackBoard. De sidste detaljer vedrørende VIP deltagelse i 

panel skal på plads, da der er konference samme dag, hvilket forhindrer nogle 

VIP i at deltage i specialeseminaret. 

2.4 Møde med censorformandskabet – Uddannelseskoordinator har haft det vanli-

ge statusmøde med censorformandskabet. Idet der var formidlet kritik af ni-

veau – uden kvantificering af hvor mange der var kritiske overfor niveauet på 

Pæd. psyk.-uddannelsen – og idet koordinator og UN afviste ’servicedeklarati-

onen’ om videnskabelighed (hvilket også er tilfældet fra eksempelvis psykologi, 

KU og RUC) indkaldte Koordinator til et opfølgende møde med deltagelse af 

afdelingsleder. 

Kommentarer fra censorformandskabet i forhold til Pædagogisk psykologi skal 

drøftes på et møde mellem uddannelseskoordinator, afdelingsleder og studie-

leder. Studieleder Eva Viala indkalder censorformandskab, samt koordinator 

og afdelingsleder til dette møde, hvor de centrale punkter angående niveau 

drøftes – og uenighed heri tydeliggøres. Censorformandskabet vil fremadrettet 

sørge for at en evt. kritik kvantificeres, således at det ikke blot kan viderefor-

midles som ’nogen mener at’, hvilket har været tilfældet i et referat fra årets 

møde blandt censorer på et censormøde. Vi er af den klare opfattelse, at dette 

ikke er en gangbar måde at videreformidle kritik af vores uddannelse på, hvil-

ket er gjort gældende. Dette vil blive taget op på ovennævnte møde. 

2.5 Eksamenssekretæren (vikar) for Pædagogisk psykologi har opsagt sin stilling 

pr. 31. december 2016. Der arbejdes på at finde en ny vikar. 

2.6 Modul D har netop været igennem den centrale evaluering, og der er sket tek-

niske forbedringer i forhold til sidst. Det fungerede fint at frigive spørgsmålene 

på BlackBoard. Efter flere opfordringer til de studerende, er man endt med en 

svarprocent på omkring 50. Evalueringen fremlægges på et kommende uddan-

nelsesnævnsmøde. 

I forlængelse af denne meddelelse opstod der en længere diskussion af, hvor-

dan man får de studerende til at deltage i evalueringerne. Undervisningsevalu-

eringerne er yderst vigtige, både i forhold til udvikling af uddannelsen og i for-

hold til institutionsakkreditering. Det skal gøres tydeligere for de studerende, at 

det nytter at deltage, og at deres meninger betyder noget. 

Det blev foreslået, at man kan tage en konkret evaluering op som case på modul 

B i forbindelse med undervisningen. 
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3. 2017-studieordning til høring i aftagerpanelet – hvem? 

Der pågår et større arbejde med at revidere 2012-studieordningen mere gennemgri-

bende. Udkastet til 2017-studieordningen har senest være drøftet på afdelingsmødet 

den 16. november. 

Der er opstået tvivl om, i hvilken grad kompetenceprofilen kan omskrives. Der må ik-

ke opstå tvivl om, at uddannelsen fortsat er den samme, og at kandidater fra 2017-

studieordningen opnår samme kompetencer som kandidater fra 2012-

studieordningen. Samtidigt er man dog forpligtet på at udvikle uddannelsen, hvilket 

kan være svært uden at ændre i uddannelsens kompetenceprofil. Mette Saks fra ad-

ministrationen har påtaget sig at vurdere om de foreslåede ændringer af uddannel-

sens kompetenceprofil holde sig inden for rammerne. Koordinator og afdelingsleder 

færdiggør dette og sender til godkendelse i SN. Arbejdet forløber fint. 

 

4. Vurderingskriterier og begrebsafklaring 

I lyset af den igangværende studieordningsrevision og løbende tilbagemeldinger fra 

censorer på uddannelsen, har uddannelseskoordinator i studienævnet initieret en 

diskussion af ’Vurderingskriterier og begrebsafklaring’, som findes i alle DPU’s stu-

dieordninger. 

Er de eksisterende formuleringer dækkende for praksis i forhold bedømmelser, og 

bruges de efter hensigten. 

På Pædagogisk psykologi har man flere gange oplevet, at censorerne anvender vurde-

ringskriterierne meget konkret, når de bedømmer en studerendes eksamenspræstati-

on. 

Flere påpeger, at definitionen af ’kritisk’ er problematisk, og at ’problematiserende’ 

ikke er dækkende i forhold til de krav, der stilles til analyse på uddannelsen. 

Endvidere er der noget i formuleringen om ’empirisk materiale’. Det kan forstås så-

dan, at den studerende skal henvise til en bestemt empirisk undersøgelse, eller selv 

skal lave en empirisk undersøgelse. Det er uklart, hvad ’empirisk funderet’ helt præ-

cist betyder? 

 

Efter en længere diskussion blev det besluttet, at forslag til ændringer/præciseringer 

sendes til uddannelseskoordinator (Charlotte): 

Anne Maj sender forslag til formuleringen omkring det empiriske, Dorte sender for-

slag til formuleringen omkring analyse, Simon sender forslag til ny formulering om-

kring ’kritisk’. 

Den reviderede udgave af ’Vurderingskriterier og begrebsafklaringer’ sendes i høring 

hos fagmiljøet. 

 

5. Eksamensplanlægning mv.  

Punktet var tænkt som en drøftelse af procedurerne omkring eksamensplanlægning, i 

forhold til at fagmiljøet ligger inde med informationer – eksempelvis hvem der er vej-

leder for, og dermed skal være eksaminator hvilke studerende – som administratio-

nen har behov for, for at kunne planlægge eksamen. 
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Morten Nissen var inviteret til drøftelsen af dette punkt, men var grundet eksamen 

ikke i stand til at deltage. Eksamenssekretæren var ligeledes forhindret i at deltage. 

Uddannelsesnævnet nøjedes derfor med at konkludere, at det fremadrettet skal præ-

ciseres hvem der gør hvad hvornår i forhold til, at eksaminerne kan planlægges og af-

vikles mest hensigtsmæssigt for alle parter.  

 

6. Individuel vejledning på modul D  

Modul D udbydes udelukkende i efterårssemestret, og vejledning afvikles som kollek-

tiv vejledning.  

Det rejser, på baggrund af en konkret sag, et mere principielt spørgsmål om, hvordan 

man skal forholde sig til studerende som af forskellige grunde ikke har mulighed for 

at deltage i den kollektive vejledning – eksempelvis grundet sygdom, eller fordi den 

studerende er bosat i udlandet. 

 

Da bopæl ikke anses for at være et udsædvanligt forhold, tages der ikke særlige hen-

syn til studerende bosat i udlandet. 

 

I forhold til studerende, som kan dokumentere udsædvanlige forhold (eksempelvis 

sygdom eller pårørendes dødsfald), er uddannelsesnævnet indstillet på at tilbyde 

fleksible løsninger – primært til studerende, som er påbegyndt modulet, men som 

undervejs forhindres i at deltage i den kollektive vejledning, grundet usædvanlige 

forhold. 

 

Efter en længere diskussion, blev følgende besluttet:  

 Usædvanlige forhold kan udløse vejledning i det semester, hvor modulet udby-

des, under forudsætning af, at den studerende er påbegyndt modulet og er kom-

met på vejledningshold. Efter nærmere aftale med koordinatorer varetager hold-

vejleder denne opgave. 

 Usædvanlige forhold kan udløse vejledning i det semester, hvor modulet ikke ud-

bydes, under forudsætning af, at den studerende er påbegyndt modulet.  Her er 

det som udgangspunkt en koordinatoropgave at varetage vejledning, såfremt der 

kan bevilges timer til det. I det omfang vejledningsopgaven overstiger en rimelig 

ramme for koordinatorteamet må uddannelsesleder inddrages i at finde vejled-

ningsressourcer på anden vis. 

 

Vejledning i semestre, hvor moduler ikke udbydes er et principielt spørgsmål, som 

afdelingsleder må tage op i institutledelsesregi. 

Charlotte har orienteret studieleder om det principielle problem og imødeser, at Eva 

Viala afklarer den generelle procedure eller indstilling her. Beslutningen kan få ind-

flydelse på VIP’ernes arbejdsvilkår. 

 

7. Undervisningsplaner modul B og C – Forår 2017 

Grundet besparelserne, er der skåret betragteligt i det antal timer, der er til rådighed 

til undervisning og vejledning i foråret 2017 (i forhold til foråret 2016). 
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Modul B: 

Denne gang forsøger man sig med at inddele forelæsningerne i videnskabsteoretiske 

retninger. 

 

Kommentar: Måske skal det videnskabsteoretiske nedtones lidt i forhold til det me-

todiske?! 

 

Modul C: 

Her ligner undervisningsplanen den fra sidst, bortset fra, at metodeværkstederne, 

grundet økonomi, udgår og erstattes af et metodeseminar. 

 

Laboratorieholdene bibeholdes, men man forsøger i højere grad at planlægge indhol-

det i disse, for at sikre, at man også kommer omkring nogle af de områder, der tidli-

gere har været dækket af metodeværkstederne. 

 

Det blev foreslået, at man ensarter titlerne på de enkelte undervisningsgange, så de 

alle er temabaserede.  

Overordnet var der i nævnet enighed om, at undervisningsplanerne ser fornuftige ud. 

 

Planerne godkendes endeligt på uddannelsesnævnsmødet den 7. december. 

 

8. Evaluering af modul B – Foråret 2016 

Udgår. Uddannelseskoordinator (Charlotte) sammenfatter den centrale og den lokale 

evaluering og sender til Studienævnet til orientering.. 

 

9. Evt. 

Der afholdes snart valg blandt de studerende til uddannelsesnævnet. 

En del studerende har udtrykt interesse for uddannelsesnævnet, således at, der er 2 

studerende i Århus og 9 studerende i Emdrup (heraf 6 suppleanter), som stiller op til 

valg til uddannelsesnævnet for Pædagogisk psykologi. 

Man har blandt de studerende aftalt at fordele ansvaret sådan, at den studerende som 

er repræsentant i studienævnet ikke også har ansvar for at indkalde til formøder mv. i 

forbindelse med uddannelsesnævnet. 

De opstillede studerende påtænker at møde op til uddannelsesnævnsmødet den 7. de-

cember som et led i at sikre den bedst mulige overlevering. 

 

 


