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Møde den: 24. august 2016 

D 120 

Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen 

(afdelingsleder), Sanne Lorentzen (Studienævnsrepræsentant), Louise Andrès, Altan 

Cakiroglu, Marie Lysemose Støvring (studievejleder), Birgit Christiansen, Pernille Mun-

kebo Hussmann 

 

Gæster: Katrine Düring Davidsen (AU Library), Morten Jacobsen (VEST) 

 

Afbud: Simon Nørby, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant) 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser: studiestart i Århus, nyt fra studienævnet 

3. Regler og retningslinjer for kompendier ved Katrine Düring Davidsen, 

biblioteket, kl. 12:30 

4. Evaluering af specialebootcamp – ved Morten Jacobsen, VEST 

5. Studieordningsrevision 

6. Brug af studievejledningen (udsat fra mødet i maj) 

7. Evalueringspraksis (udsat fra mødet i maj) 

8. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

2.1 Studiestart i Århus gik godt. Der var solidt fremmøde, både generelt og på Pæ-

dagogisk psykologi. Studieleder holdt en rigtig god velkomsttale. Institutleder 

holdt ligeledes en velkomsttale. Indtrykket er, at programmet var vellykket. 

Torsdag og fredag følger studiestarten i Emdrup. 

2.2 Nyt fra studienævnet: Der er afholdt studienævnsmøde den 17. august. Her var 

der primært studieordningsrevisioner på dagsordenen. 

2.3 Der igangsættes en undersøgelse af, hvorvidt kandidater i pædagogisk psykolo-

gi kan arbejde i PPR-regi. Denne undersøgelse går i gang den 25. august i sam-

arbejde med Gladsaxe Kommune. Undersøgelsen skal gerne munde ud i en be-

slutning om, hvorvidt pædagogisk psykologi giver adgang til PPR eller ej. Som 

det ser ud nu, er det afhængigt af de enkelte kommuner, og måden hvorpå de 

tilrettelægger arbejdet i PPR . 
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3. Regler og retningslinjer for kompendier -   

Generelt om ophavsret: 

 Ophavsretten tilhører den eller de personer, der har skabt værket 

 Ophavsretten til et værk udløber 70 år efter ophavsmandens død -dog ikke de 

ideelle rettigheder (ophavsmanden har ret til at få sit navn angivet på eksempla-

rer af værket og værket må ikke anvendes krænkende for ophavsmanden). 

 Et værk kan have flere ophavsmænd. 

 Du må gerne gengive beskyttede værker, hvis du har fået tilladelse fra samtlige 

rettighedshavere 

 Du må - i et vist omfang - kopiere værker til privat brug. 

 

Copydan og Rammeaftalen: 

 Aftalen giver universiteterne tilladelse til at fremstille eksemplarer af materiale, 

som er ophavsretligt beskyttet, til undervisningsbrug og til internt administrativt 

brug inden for den givne ramme. 

 Universiteterne indberetter hvert år antal STÅ til Copydan, hvilket er grundlaget 

for universiteternes vederlag til Copydan det efterfølgende år 

 Universitet forpligtet til at indberette ved kopiering til trykte kompendier.  

I forhold til elektroniske kompendier kan universitet indberette, men skal ikke. 

Til gengæld kan Copydan lave stikprøver i forhold til, hvad der er blevet kopieret. 

I øjeblikket pågår forhandling om en ny rammeaftale. 

 

Elektroniske kompendier: 

Hvad forstår vi ved elektroniske kompendier? Er det links, litteraturlister eller ind-

scannede dokumenter?! 

Særligt for digitale materialer, f.eks. fra bibliotekets samlinger: 

 Der må altid citeres, linkes til tidsskriftets / bogens hjemmeside og/eller dybde-

linkes til artikel eller bogkapitel til brug for undervisning. 

 Der må printes og/eller downloades et eksemplar til eget brug. 

 Digitale dokumenter må ikke sendes som e-mail eller uploades på åbne eller luk-

kede websites. 

 Det er ikke tilladt at indscanne materiale, der er født digitalt (f.eks. print fra net-

tet). 

 

Scanning: 

 Max. 20% af en publikation, dog max. 20 sider af samme publikation pr. stude-

rende inden for et semester, uafhængigt af publikationens alder. 

 Filformatet skal være ”låst”, så der ikke kan foretages ændringer i den indscan-

nede tekst. 

 Der må kun kunne skaffes adgang til materialet via password (altså distribuering 

via Blackborad). 

 Det indscannede må printes både centralt og decentralt af AUs studerende og an-

satte – hvorved fjernundervisning gøres muligt. 
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 Aviser og dagblade må ikke indscannes. 

Max. 20% af en publikation, dog max. 20 sider af samme publikation 

 

Man må ALTID gerne indscanne 4 sider.  

 

 Anbefalinger 

 Brug så vidt muligt dybdelinkes til artikel eller bogkapitel 

 Husk altid at angive kilden til det indscannede materiale: titel, forfatter, forlag og 

årstal. 

 Kontakt gerne biblioteket for aftale om holdundervisning i informationskompe-

tence. 

 

Læs mere her:  

AU Library om ophavsret: http://library.au.dk/underviser/ophavsret/ 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA): http://ubva.dk/ 

 

4. Evaluering af specialebootcamp 

Første evaluering er gennemført under bootcampen – denne er afsluttet. 

Der er efterfølgende lavet en mindre evaluering, som opfølgning i forhold til stude-

rende som ikke deltog. 

Endelig er der lavet en evaluering efter afleveringsfristen den 1. august 2016, med 

henblik på at undersøge, om bootcampen har haft en effekt i forhold til antallet af af-

leveringer på 1. forsøg. 

Her peger flere studerende påpeger, at bootcampen lå for tæt på aflevering af modul 

D-opgaven. Uddannelseskoordinator pegede på, at dette muligvis løses med beslut-

ningen om, at der skal indarbejdes specialeforberedende aktiviteter svarende til 10 

ECTS på 3. semester. 

Flere studerende angiver, at der var for mange informationer – måske man skal 

genoverveje formen til næste gang. Der er grænser for, hvor meget man kan tage ind 

på så relativt kort tid. 

 

Opmærksomhed på, at en del af det de studerende efterlyser, godt kan indgå tidligere 

i uddannelsen; litteratursøgning, fremgangsmåder, SCRIBO mv. Herudover skal der 

findes en model for, hvordan man får de studerende til at tænke speciale tidligere i 3. 

semester, så de er klar. 

 

Det blev bemærket, at man skal overveje, hvornår man introducerer de studerende til 

eksempelvis SCRIBO – det er vigtigt først at introducere, når de studerende faktisk 

skal bruge det. 

 

5. Studieordningsrevision 

Uddannelseseftersynet på Arts er afsluttet og er mundet ud i nogle kan og skal tiltag i 

forhold til studieordningsrevisionen (september 2017). 

http://library.au.dk/underviser/ophavsret/
http://ubva.dk/
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Parallelt har kørt et projekt vedr. timebesparelser. Udfaldet af disse to sideløbende 

processer sætter rammerne for studieordningsrevisionen. 

Arbejdsdelingen er sådan, at uddannelsesnævnet udarbejder forslag til ny/revideret 

studieordning, studienævnet skal godkende og indstille til endelig godkendelse hos 

dekanen. 

 

Rammerne er som følger: 

Specialet skal påbegyndes i 3. semester  

Muligheden for mundtligt forsvar på specialer fjernes. 

Der skal indarbejdes 10 ECTS specialeforberedende aktiviteter i 3. semester – det må 

gerne være indeholdt i eksisterende fag/moduler. 

Specialets omfang skal diskuteres på mødet i september, i både uddannelsesnævnet 

og i studienævnet. 

10 ECTS er mindste enhed for moduler. Der opfordres i øvrigt til, at uddannelserne 

overvejer, om fag eventuelt kan lægges sammen til større enheder. 

Valgfag på 10 ECTS. 

Eksamen på 3. semester skal ligge i december. 

Ressourceforbruget skal reduceres; så få eksaminer pr. semester som muligt, og så 

meget som muligt af eksamen skal afvikles i forbindelse med undervisningen (under-

visningsdeltagelse som prøveform og porteføljeeksamen). 

Synopsiseksaminer er fortsat en mulighed – men ikke andre former af både mundtlig 

og skriftlig. 

 

Interne/eksterne prøver: minimum 1/3 af uddannelsens samlede ECTS skal doku-

menteres ved eksterne prøver (Eksamensbekendtgørelsen § 22, stk. 4). Specialet skal 

være med ekstern censur.  

Bedømmelsen bestået/ikke bestået kan højest anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af 

uddannelsens ECTS-point (Eksamensbekendtgørelsen § 25, stk. 2). 

 

Uddannelseskoordinator spørger til, hvordan det videre arbejde med studieordnings-

revisionen skal foregå i praksis? 

Det blev vedtaget, at der i første omgang samles op på, hvor langt den nedsatte ar-

bejdsgruppe nåede før sommerferien samt om der findes noget fra det seminar, som 

blev afholdt før sommerferien. 

Herefter lægges det videre arbejde med studieordningen ind i uddannelsesnævnsmø-

derne, og der vil løbende ske drøftelser af uddannelsesnævnet arbejde på afdelings-

møderne. 

 

6. Brug af studievejledningen 

Uddannelseskoordinator ønsker at inddrage studievejledningen i det kommende ar-

bejde med studieordningsrevision. Uddannelseskoordinator indkalder til møde. 

 

7. Evalueringspraksis 



 

 

    

Side 5/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

Der er sendt besked ud til alle moduler, om at de skal følge en bestemt praksis i for-

hold til den centrale undervisningsevaluering. 

Hvert modul har mulighed for at ønske nogle spørgsmål ud fra en spørgsmålsbank. 

Det er modulkoordinatorerne, der er ansvarlige for at give de studerende adgang til 

evalueringerne på BB, samt at trække besvarelserne ud. 

Uddannelseskoordinator opfordrer til, at både modulkoordinatorerne og studerende 

holder sig opdateret om retningslinjerne for evaluering på instituttets hjemmeside:  

http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 

 

Evaluering af modul C tages op på uddannelsesnævnsmødet i september. 

Der blev opfordret til, at modulkoordinatorer skriver ganske kort, hvilke konklusio-

ner de gerne vil drage på baggrund af evalueringen, og om der er noget i evaluerin-

gen, som giver anledning til ændringer i modulet. 

 

8. Evt. 

De studerende spørger til, hvad der sker nu, hvor der kun er 3 studerende tilbage i 

uddannelsesnævnet? 

Der er først valg igen i november, men hvis der kan findes studerende, som gerne vil 

indgå kan de inviteres til møderne som observatører. 

Husk også at tænke på studerende i Århus. 

 

 

http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/

