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Mødedato: 19. januar 2018 
Mødested: D 118 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere: Simon Nørby (Uddannelsesnævnsformand), Isabel Joy Axtmann Hansen, 
Mathias Thorborg, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), 
Anette Eriksen (AAU), Pernille Munkebo Hussmann (ref.)     
 
Fraværende: Charlotte Mathiassen, Kristine Kousholt, Dorte Kousholt, Jonas We-
stergaard, Jakob Skildal Nielsen (suppleant), Katja Tonsberg (suppleant), Louise Vin-
ther (suppleant), Mie Jørgensen (suppleant), Birgit Christiansen 
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3. Alumne-netværk for Pædagogisk psykologi 

4. Vejledninger til karaktergivning for specialer (2012- og 2017-studie-

ordningerne) til godkendelse  

5. UN-møder i F18 – er der problemer med nogle af datoerne? 

6. Evt. 

 

 

 

Uddannelsesnævnsformanden lagde ud med at takke de afgående studentermedlem-

mer for deres indsats og store engagement i uddannelsesnævnet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Afdelingsleder vil gerne have tilføjet et punkt vedr. Åbent Hus under Evt. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Fra studienævnsmødet den 18. december 2017:  

- Det blev diskuteret om, og hvordan man kan anerkende de studerendes 

arbejde med uddannelsesnævn og studienævn. Studienævnet var positivt 

stemt over for ideen om kompensation. Artsrådet har dog udtrykt, at der 

ikke skal være økonomisk belønning for arbejde, der primært skal være 

drevet af engagement. En eller anden form for kompensation forventes 

dog at kunne lette arbejdet med at finde interesserede kandidater til både 

uddannelsesnævn og studienævn. Kompensationen kan evt. være en udta-

lelse eller lignende. 

- Retningslinjer for intern censur: der arbejdes videre med retningslinjerne 

på baggrund af de kommentarer der var fra de enkelte uddannelsers ud-

dannelsesnævn. Generelt er der opbakning til projektet med at få nedskre-

vet retningslinjer. 
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- Dagsorden for det kommende studienævnsmøde: På det kommende møde 

skal bl.a. diskuteres undervisningsevaluering for foråret 2017 – et punkt, 

som er udskudt fra forrige møde. 

- Det nye studienævn konstitueres den 23. januar 2018. 

 

Godkendte studienævnsreferater findes her: 

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

evn/studienaevn/dpu/ 

 

2.2 Specialebootcamp:  

Afholdes i både Emdrup og Århus i uge 4. Der er 72 tilmeldte i Emdrup, og 

58 tilmeldte i Århus. I alt har 192 studerende fået tildelt specialevejleder i 

F18. 

2.3 Valgfag:  

Både udbud og proces – særligt kriterierne for fordeling af pladserne på 

valgfag – skal diskuteres på uddannelsesnævnsmødet i februar. 

2.4 Ph.d.-studerende som specialevejleder:  

På nogle af de specialehold, der udbydes på Pædagogisk psykologi er der 

lagt op til, at en ph.d.-studerende skal være hovedvejleder på specialer, 

hvilket tidligere har været drøftet i studienævnet. Prodekan og Ph.d.-sko-

leleder, Anne Marie Pahuus, kan imidlertid ikke godkende, at Ph.d.-stude-

rende vejleder specialer alene, hvorfor det nu bliver sådan, at de ph.d.-stu-

derende kommer til at fungere som bi-vejledere, mens de fastansatte VIP 

er hovedvejledere. 

2.5 Ny arbejdstidsaftale: 

Der er vedtaget ny arbejdstidsaftale på Arts. Afdelingsleder har gennem-

gået den nøje for at se, om den får konsekvenser for kandidatuddannel-

sen i form af eksempelvis færre timer til vejledning. Det gør den ikke 

umiddelbart, men der kan vise sig at være noget, man ikke har været op-

mærksom på i første gennemlæsning. 

 

3. Alumne-netværk for Pædagogisk psykologi 

Aarhus Universitet har en fælles platform for alle universitetets alumner, og flere ud-

dannelser har derudover faglige alumnenetværk, som drives af det enkelte fagmiljø el-

ler af alumnerne selv.  

Faglige alumnenetværk giver mulighed for: 

 - Fortsat dialog mellem alumner og det faglige miljø, som står for udbud og udvikling 

af uddannelser 

 - Inddragelse af alumner i vejledning, i udvikling af efter- og videreuddannelse og an-

den faglig udvikling  

 

Det kunne være en god ide også at stifte en forening for alumner på Pædagogisk psy-

kologi.  

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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Det kræver dog, at man kan finde nogle studerende, som har tid og lyst til at bruge tid 

på det. Man kan læse mere på AU’s hjemmeside: http://alumner.au.dk/ 

 

Der blev spurgt til, om AU på nogen måde stiller midler/ressourcer til rådighed i for-

hold til at stifte en alumne-forening? 

 

Forslag om, at de studerende prøver at tage kontakt til alumne-foreningen for Uddan-

nelsesvidenskab, for inspiration til form og indhold. 

 

De studerende er umiddelbart positive overfor ideen, men har allerede Facebook-

grupper, LinkedIn mv., og har svært ved at overskue at bruge kræfter på at stifte alum-

neforening på nuværende tidspunkt. 

Det blev på den baggrund foreslået, at de studerende i første omgang melder sig ind i 

AU’s overordnede alumneforening, og så eventuelt undersøger nærmere, når de har 

afleveret specialer. 

Simon undersøger, om der er nogle VIP’er, der kunne være interesserede i at indgå i 

arbejdet. 

Uddannelsesnævnet tager emnet op igen på mødet i juni. 

 

4. Vejledninger til karaktergivning for specialer (2012- og 2017-studieord-

ningerne) til godkendelse 

Der er forud for mødet udsendt to udkast til godkendelse. 

De studerende efterlyser, at de klædes bedre på i forhold til de enkelte dagsordens-

punkter, eventuelt ved at der til hver punkt følger en beskrivelse af, hvad formålet med 

punktet er samt præcist hvad uddannelsesnævnet skal forholde sig til. 

Uddannelsesnævnet besluttede, at dem der indstiller punktet medsender en kort be-

skrivelse af punktet og hvad uddannelsesnævnet skal diskutere/tage stilling til. 

Punktejers navn bør ligeledes fremgå af dagsordenen. 

 

Vejledningerne er en operationalisering af studieordningen i forhold til bedømmelse af 

specialer, og målet at klæde vejleder/eksaminator på til bedømmelse og votering. 

 

Da vejledningerne primært henvender sig til VIP, blev det på opfordring af afdelingsle-

der, besluttet, at de i første omgang drøftes i fagmiljøet på et afdelingsmøde. 

Herefter kan de eventuelt præsenteres for uddannelsesnævnet. 

 

5. UN-møder i F18 -  er der problemer med nogle af datoerne? 

Trods enkelte afbud til flere af møderne besluttede uddannelsesnævnet at holde fast i 

de udmeldte datoer. 

Møderne ligger tirsdag, da dette er den eneste undervisningsfrie dag i Emdrup. 

  

http://alumner.au.dk/
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6. Evt. 

Åbent Hus: Isabel har netop sendt en mail til Anne Maj med navne på studerende, 

som gerne vil deltage i Åbent Hus arrangement i februar.  

Der er åbnet hus på DPU i Århus den 6. februar kl. 14:30-19:00: 

http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/aabent-hus-paa-dpu-i-

aarhus/ 

 

Der er åbent hus på DPU i Emdrup den 9. februar kl. 14:30-19:00: 

http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/aabent-hus-paa-dpu-i-

koebenhavn-emdrup/ 

 

 

http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/aabent-hus-paa-dpu-i-aarhus/
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/aabent-hus-paa-dpu-i-aarhus/
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/aabent-hus-paa-dpu-i-koebenhavn-emdrup/
http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/aabent-hus-paa-dpu-i-koebenhavn-emdrup/

