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Møde den: 19. januar 2017 

D 120 

Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Poul Nissen, Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Anne Maj Nielsen (afde-

lingsleder), Sanne Lorentzen (Studienævnsrepræsentant), Altan Cakiroglu, Marie Lyse-

mose Støvring (studievejleder), Birgit Christiansen, Pernille Munkebo Hussmann 

 

Observatører: Charlotte Eckhaus, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias Thorborg 

 

Afbud: Simon Nørby, Kristine Kousholt, Stine Rath Hansen (suppleant) 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser: Nyt fra studienævnet,  

3. Studieordning 2017 – endelig godkendelse i uddannelsesnævnet 

4. Evaluering af modul D E16 – herunder organisering af forelæsningerne (fra 

mødet i december) 

5. Vejledning til vejleder og studerende om specialevejledning 

6. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: den 2. og den 7. marts afholdes der informationsmøder om DPU’s 

kandidatuddannelser i hhv. Århus og Emdrup. Dette drøftes på det kommende stu-

dienævnsmøde den 25. januar. 

 Studievejledningen afholder i disse dage forsinkelsessamtaler (607 er blevet til-

budt samtale, 12 har takket ja og 7 er mødt op). Studienævnet ønsker, at man, i 

forbindelse med tilbud om forsinkelsessamtale, opfordrer de studerende til at 

melde sig ud, hvis de alligevel ikke ønsker at være studieaktive. 

 Studieledertal: der er en stigning i studiefremdriften, når man sammenligner år-

gang 2013 og 2014. Der må forventes en yderligere stigning i studiefremdrift for 

årgang 2015, hvor fremdriftsreform I trådte i kraft. 

 Studieordningernes kompetenceprofiler blev behandlet på studienævnsmødet 

den 16. december. Ingen af uddannelserne har ændret så væsentligt i profilerne, 



 

 

  

  

Side 2/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

at der er tale om nye uddannelser. Alle uddannelserne lever op til den overord-

nede kvalifikationsramme. 

 Aftagerpanelet for DPU’s uddannelser har givet udtryk for, at der er behov for at 

forbedre kandidaternes formidlingskompetencer. 

 Pædagogisk filosofi foreslår, at der fastsættes et fælles omfang for specialer på 50 

til 80 sider. Dette diskuteres på studienævnsmødet den 25. januar. Charlotte Ma-

thiassen spørger til uddannelsesnævnets holdning. Generelt var der stemning for 

at bibeholde det nuværende omfang på 60-80 normalsider. 

 Sanne Lorentzens forslag til årshjul for valg til uddannelsesnævn og studienævn, 

som blev behandlet på uddannelsesnævnsmødet i december, behandles i studie-

nævnet den 25. januar 

 Specialeseminar: der har netop været afholdt specialeseminar/specialebootcamp 

i både Emdrup og Århus, og tilbagemeldingerne fra de studerende er meget posi-

tive. 

 

3. Studieordning 2017 – endelig godkendelse i uddannelsesnævn 

Seneste udkast til 2017-studieordningen er sendt ud forud for mødet. 

Der er møde med aftagerpanelet fredag den 20. januar vedr. 2017-studieordningen. 

Eventuelle ændringer sendes til orientering til uddannelsesnævnet. 

 

Der blev spurgt til, om det er en forudsætning, at studerende kan læse tysk og fransk, 

som der står anført i afsnittet om adgangskrav? De nuværende studerende har ikke 

oplevet tekster på hverken tysk eller fransk. 

 

Svar: Når det står der, er det fordi, det er et krav på lignende kandidatuddannelser i 

DK. Det betyder ikke nødvendigvis, at man præsenteres for tekster på tysk og/eller 

fransk. 

 

Kommentar: p. 13: afleveringsfristen for specialet fremgår ikke af vejledningsplanen. 

 

Kommentar: specialekoordinator, Charlotte Mathiassen gjorde opmærksom på, at af-

snittet om specialeseminarer ikke er helt korrekt. Der skal laves en bredere formule-

ring, så man ikke er forpligtiget ud over, hvad der ressourcemæssigt er muligt. 

Det blev vedtaget, at afsnittet helt tages ud af studieordningen og i stedet tilføjes til 

Vejledning om specialevejledning til studerende og vejledere. 

 

Det blev påpeget, at formuleringen af prøveformen for modul 2: gruppesynopsis med 

mulighed for individuel ved omprøven er uklart formuleret. Der skal konsekvensret-

tes. 

 

Modul 5: Er titlen dækkende for modulets indhold og afspejler den i tilstrækkelig 

grad, at der er tale om et modul inden for pædagogisk psykologi? 

Efter kort diskussion blev det vedtaget at bevare titlen. 
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I forhold til modul 3, blev det diskuteret, hvad der menes med evaluering, og hvilken 

status evaluering har i forhold til udredning og assessment.  

 

I forhold til formuleringen omkring specialet, blev det foreslået, at det engelskspro-

gede resumé, som specialet skal forsynes med (Eksamensbekendtgørelsen § 26, stk. 

2), tilføjes som en færdighed eller kompetence, og i øvrigt rykkes længere op, så det 

ikke står under gruppeeksamen. Bestemmelsen gælder også for individuelle eksami-

ner. 

Desuden skal tilføjes, hvorledes resuméet indgår i den samlede bedømmelsen af spe-

cialet. 

 

Charlotte Mathiassen bad om, at bedømmelseskriterierne tages op som punkt på ud-

dannelsesnævnsmødet i februar. 

 

4. Evaluering af modul D E16 – herunder organisering af forelæsningerne (fra 

mødet i december) 

Der er forud for mødet fremsendt rapporter fra den centrale evaluering. 

 

Svarprocenten er efter 3 rykkere endt med at ligge på 50. 

 

Alt i alt ser det fornuftigt ud i forhold til udbytte af undervisningsforløbet, trods det, 

at 30 % svarer, at de får et lille udbytte af det samlede undervisningsforløb.  

Ikke ret mange af de studerende har deltaget i hele undervisningsforløbet. 

Oplevelsen er, at en del modul-E undervisning er blevet flyttet i løbet af undervis-

ningsperioden, hvilket har givet uheldige sammenfald med undervisningen i modul 

D. 

Forelæsningerne i modul D bliver klemt mellem modul E og specialeforberedelse. 

 

Flere studerende efterlyser, at forelæsningerne på modul D gøres til et mere kompri-

meret forløb, så forelæsningerne er gennemført, når de skal til at skrive opgaven. 

Dette har man forsøgt at tage hensyn til – men altså uden den store effekt. 

 

Anne Maj foreslår, at man genovervejer valgfagets placering. Kunne man lægge det 

store 20 ECTS-modul før valgfaget?  

 

De studerende, der læste modul D i efteråret 2016 er første årgang, hvor specialet skal 

påbegyndes allerede i slutningen af 3. semester med afleveringsfrist den 1. juni. Må-

ske dette har indflydelse på fremmødet. 

 

Der efterlyses bedre sammenhæng mellem modul D (modul 5 på 2017-ordningen) og 

specialet. 

 

Ud over den centrale evaluering, er der via BlackBoard gennemført en evaluering af  

vejledningsholdene: 
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Der er (overraskende) mange positive tilbagemeldinger på vejledningsholdene – fra 

både studerende og vejledere. 

 

Underviserne på modul D foreslår, at undervisningen i fremtiden deles op, så der er 2 

timers forelæsning og 2 timers workshop. Dette for at imødegå, at en del studerende 

angiver, at de ikke har tid til at deltage i 4 timers forelæsning, grundet modul E og 

speciale.  

 

5. Vejledning til vejleder og studerende om specialevejledning 

 

Specialekoordinator har udarbejdet en samlet information til studerende og vejledere 

om specialevejledning på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der ønskes 

tilføjet et afsnit om plagiat/eksamenssnyd. 

Det blev foreslået, at der linkes til Studieportalens tekst om eksamenssnyd. Her fin-

des også folderen ’Kom sikkert gennem eksamen’, som særligt de studerende med 

fordel kan orientere sig i. 

 

P. 2: vejledningshold er et tilbud om vejledning og ikke et undervisningshold. Sanne 

sender ny formulering. 

 

Det fremgår af folderen, at vejleder (p.3) maksimalt må læse 20 sider fra vejledning 

til vejledning. Det blev diskuteret, om det er hensigtsmæssigt med en så præcis angi-

velse? 

Specialekoordinator sender forslag til ny formulering i høring. 

 

 

6. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 


