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1. Godkendelse af dagsorden 

Vedr. punkt 6; ønske om en drøftelse af specialeudtalelser samt tilføjelse af et punkt 9 

om streaming af undervisning og et punkt 10; Eventuelt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra den 11. juni 2014: Det fremgår af referatet, at man på et lærermøde bør 

diskutere retningslinjerne for primær litteratur – det skal huskes. Forslag om et over-

ordnet punkt om litteratur, hvorunder også mængden af engelsksproget litteratur og 

retningslinjer for egne tekster kan diskuteres. Det sættes også på som punkt på næste 

UFU-møde. 

Det fremgår endvidere af referatet, at UFU skal tage stilling til, hvordan tilmelding til 

Fordybelsesværksteder og labhold på modul D bedst håndteres fremadrettet. Det blev 

besluttet, at der på næste UFU-møde sættes et punkt på dagsordenen om ’Overleve-

ring af modul D. 

Uddannelsesleder indkalder til et møde på modul D forud for næste UFU-møde. 

Herefter blev referatet godkendt. 



Referatet fra den 14. august 2014: Godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Meddelelser 

3.1 Antal af studienævn: der kører to processer, dels instituteftersynet dels opfølg-

ning på problemanalysen initieret af rektor. Uddannelsesleder har, sammen 

med flere andre uddannelsesledere, forfattet et indlæg som argumenterer for ét 

samlet studienævn for kandidatuddannelser - under forudsætning af større de-

legering af kompetencer til enkelte UFU’er og ét for masteruddannelserne. 

3.2 Timenormer: bilag vedlagt til orientering. De nye og mere detaljerede normer 

influerer på, hvordan man kan og skal planlægge undervisning allerede fra F15. 

Timenormer sættes på som punkt til næste UFU-møde, ligesom det også bør 

diskuteres på næste lærermøde. Det blev aftalt, at UFU-medlemmerne forud 

for næste møde, fremsender kommentarer og spørgsmål, som kan danne ud-

gangspunkt for diskussionen. 

Uddannelsesleder planlægger at indkalde alle modulansvarlige til et møde om, 

hvordan man beregner timer til uddannelsen. 

3.3 Lokalefordeling: der var frist for indmelding af lokalebehov den 24. september. 

3.4 Studiestarten: Forløb rigtig fint. Der er etableret en mentorordning blandt de 

studerende. Mentorerne er ikke blevet væltet med spørgsmål, hvilket ses som et 

tegn på, at mange studerende har fået svar deres spørgsmål i forbindelse med 

studiestarten.  

3.5 Møde med censorformandskabet: der har været afholdt møde den 23. septem-

ber. Mødet handlede om det velfungerende samarbejde med instituttet (IUP). 

Censorformandskabet påpegede, at mange IUP-studerende afleverer speciale 

meget sent i forhold til 1. specialekontrakt. Dette kan give problemer med at 

finde censorer til specialer afleveret i juni og januar. Censorformandskabet op-

fordrede endvidere til, at pæd.psyk. indgår i arbejdet med en sammenlignende 

studieordningsanalyse. UFU bakkede op om dette. 

3.6 Udviklingsmidler: Modul D har indsendt ansøgning om udviklingsmidler. Ud-

dannelsesleder vil forsøge at imødekomme. 

3.7 Uddannelsesleder har bedt om, at akkrediteringsprocessen udsættes til 2015. 

Forhåbentlig er studieleder, Eva Viala tilbage til den tid. 

3.8 Nina Rasmussen er stoppet som studiesekretær på Pædagogisk psykologi. Bir-

git Christiansen overtager Ninas opgaver. 

 

4. Relevansbeskrivelser 

Det er besluttet, at ansøgere til kandidatuddannelserne fra optaget 2015 skal vedlæg-

ge ansøgningen en såkaldt relevansbeskrivelse. Det betyder, at det ikke længere alene 

er karaktergennemsnittet, der afgøre om en ansøger kan optages men en samlet vur-

dering af karaktergennemsnit og relevansbeskrivelse. 

Relevansbeskrivelserne har været drøftet med AU Optag og har været diskuteret på 

studienævnsmødet den 1. september. Studienævnsformanden har spurgt til, om man 

kan tilføje ’karriereplan’ som en del af relevansbeskrivelsen. AU Optag har svaret be-

kræftende. 



Uddannelsesleder har fundet et antal VIP’er, der er villige til at indgå i arbejdet med 

at vurdere ansøgninger/relevansbeskrivelser; Simon Nørby, Louise Bøttcher, Anne 

Maj Nielsen og Charlotte Mathiassen. 

Henrik Skovlund vil fortsat vurdere ansøgere med uddannelsesbaggrunde, der ikke 

står beskrevet som adgangsgivende i studieordningen. 

 

Sigtet med den nye optagelsesprocedure (som er vedtaget) er grundlæggende at få en 

anden og mere balanceret studentergruppe, der, i lyset af fremdriftsreformen, sikrer 

hurtigere gennemførsel (citeret fra studienævnsreferat af 1. september 2014) 

 

Der blev udtrykt bekymring i forhold til etikken og gennemskueligheden i den måde 

at vurdere ansøgere på. 

Der var enighed i UFU om, at det ville være mere relevant at differentiere optaget, så 

man sikrer optag af ansøgere fra alle adgangsgivende kategorier. 

UFU var kritisk i forhold til bekymring for, at relevansbeskrivelserne vil have den øn-

skede effekt. Et argument var, at det handler om livssituation, mere end det handler 

om, at ansøger har læst de ’rigtige’ valgfag.  

 

Der var usikkerhed omkring bilagets status. Kan man fortsat kvalificere det eller er 

det allrede vedtaget nærværende form? Kan man indføre, at ansøger i relevansbeskri-

velsen skal tydeliggøre, at vedkommende har sat sig ind i, hvad det vil sige at læse en 

kandidatuddannelse på fuld tid – som tilføjelse til forslaget om en karriereplan. 

 

Det blev foreslået, at der laves nogle generelle formuleringer, der kan hjælpe de afvi-

ste ansøgere til at forstå, hvorfor det ikke er blevet optaget. 

 

Endelig blev det påpeget, at man, i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne og 

de tilhørende relevansbeskrivelser, er nødt til at føre en form for log, så man efterføl-

gende kan evaluere forløbet og på den baggrund eventuelt kan tage proceduren op til 

genovervejelse. 

 

I forhold til at mindske arbejdsbyrden, blev det foreslået, at relevansbeskrivelsen 

maksimalt må fylde én side. 

 

Uddannelsesleder går videre med at stille forslag til studienævnet om at tilføje yderli-

gere punkter i relevansbeskrivelsen ud fra de kommentarer som fremkom i drøftelsen 

i UFU på dagens møde. 

 

5. Summer University 

Studienævnsformanden har, i lyset af fremdriftsreformen, spurgt til om man har mu-

lighed for at lægge obligatoriske moduler i sommerperioden med henblik på, at de 

studerende kan indhente ECTS eller læse forud og på den måde få ’mere luft’ i et ef-

terfølgende semester. 



Uddannelsesleder spurgte til UFU’s holdning? Ønsker man overhovedet Summer 

University? 

 

Det kunne være interessant, hvis man kunne udbyde nogle fag på tværs af uddannel-

serne – og som måske kunne være med til at synliggøre IUP ude i verden. 

Hvis Summer University skal tænkes ind som en del af uddannelsen, skal det også 

være en del af planlægningen.  

 

Man kan også se Summer University som en praktisk foranstaltning i forhold til at 

kunne hjælpe de studerende hurtigere igennem uddannelsen, ligesom det kan give 

VIP’erne en større fleksibilitet i forhold til, hvornår man gerne vil lægge sine timer. 

 

6. Nye retningslinjer for specialer- forslag - herunder specialeudtalelser 

Baggrunden for papiret er, at de studerende er for lang tid om at komme igennem 

specialet, og det ser ud til, at studerende blandt andet forsinkes af formalia omkring 

indgåelse og godkendelse af specialekontrakten. 

I udkastet tænkes de to måneder som VIP’erne nu har til bedømmelse forkortet til 6 

uger. Samtidigt effektiviseres proceduren omkring udsendelse af specialet ved, at den 

studerende en måned før aflevering skal indsende endelig opgaveformulering med 

henblik på at udpege censor allerede før specialet er afleveret. 

Vedr. specialer med mundtligt forsvar, skal karakteren gives senest 6 måneder efter 

godkendelse af kontrakten – hvilket betyder, at skriveperioden forkortes væsentligt.  

 

Det fremgår af det bilag, der er vedlagt Studieleders udkast, at man i Århus ikke læn-

gere laver skriftlige specialeudtalelser, men at de studerende skal have en anden form 

for feedback. Dette bilag har været ment som inspiration til det papir, som studiele-

der har udsendt som forslag, men som ikke er godkendt endnu. 

 

Det blev drøftet, hvorvidt vi på pæd. psyk. vil indordne os under den vedtagelse, at 

der pr. forår 2015 ikke længere skal udformes deciderede specialeudtalelser. 

 

I forlængelse af de dokumenter, som var fremsendt til dagens møde, drøftedes en me-

re skrabet form for tilbagemelding, som også hedder noget andet en ’specialeudtalel-

se’. 

Der blev i løbet af drøftelserne af, hvordan vi kunne bibeholde en form for tilbage-

melding, udtrykt bekymring over, at man ikke længere skal begrunde karakteren. Det 

kan have som konsekvens, at vejleder og censor læser specialerne anderledes.  

 

Diskussionen i studienævnet har gået på, at man på IUP afskaffer specialeudtalelser-

ne i solidaritet med kollegerne på ARTS i Aarhus, som er skåret 10 timer i forhold til 

specialerne (fra 40 til 30 timer), hvilket bevirker, at de altså ikke længere skriver spe-

cialeudtalelser. 

På DPU har man altid fået 30 timer til specialerne – og lavet skriftlige specialeudta-

lelser. 



Diskussion her blev yderligere aktuel i lyset af forespørgsler om, hvorvidt man kan 

kræve af en censor, at vedkommende tager del i arbejdet med specialeudtalelserne. 

Dette er umiddelbart vanskeligt, når det ikke længere står som krva  i studieordnin-

gen. Uddannelsesleder tager en drøftelse med censorformanden om, at man på IUP 

(indtil videre) har en aftale om, at man laver skriftlige specialeudtalelser. Og derud-

over bringes det op i SN. 

 

Punktet sættes på igen på næste UFU-møde. 

 

7. Ny studieordning 

Modulansvarlige bedes ude på modulerne drøfte hvilke eventuelle ændringer til stu-

dieordningen man ønsker gennemført. 

Ændringer som skal træde i kraft pr. 1. september 2015, skal godkendes endeligt i 

Studienævnet på mødet den 4. december 2014. 

 

8. Modul B og C 

Der har været kørt et eksperiment på modul B, godkendt af UFU. UFU har dog ikke 

vedtaget en generel procedure for, hvordan man forholder sig, når eksperimenter er 

gennemført.  

Eksperimentet gik ud på, at man på modul B har indført, at underviserne har været 

’på tur’ rundt på de forskellige labhold.  

Eksperimentet er udløst af en frustration blandt nogle labholdslærere, der ikke følte 

sig kvalificerede til at varetage labhold. Det blev dog drøftet, at såfremt dette arran-

gement også motiveres af, at de studerende ønsker en ’ekspert’ tæt på deres abejds-

proces, så kan den efterlyste tætte dialog med en ekspert kan godt ske i et andet regi. 

 

Samme frustration kan findes på modul A, hvor labholdsunderviserne også oplever at 

skulle undervise i noget, de ikke føler sig tilstrækkeligt kvalificerede til. 

Dette kalder på en diskussion af, hvad labholdsundervisning overhovedet er og skal 

være.  

Det er blevet gentaget mange gange, at meningen med laboratorieholdene ikke er, at 

underviserne skal stå til regnskab for alt, hvad der står i pensum til forelæsningerne.  

Man forventes som laboratorieholdsunderviser ikke være fageksperter på alle områ-

der. På modul B ønsker man at fortsætte eksperimentet i foråret 2015. 

 

Tages op igen på næste UFU-møde 

 

9. Evt. 

 

 


