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Mødedato: 3. juni 2019 kl. 12.30-15.30 

Mødested: Emdrup A011, Århus 1483-523 

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Deltagere:  

VIP: Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Louise Bøttcher, Simon Nørby (for-

person), Andreas Lieberoth (afb), Nina Hein (suppleant, afb.) 

 

Studerende: Rikke Wøjdemann Koefoed, Maja Birkegaard (afb.), Mie Bidstrup 

Østergaard, Mikkel Holt Arnsberg (næstforperson, afb.), Sarah Østergård Jespersen 

(afb.), Pernille Strand (suppleant, afb.), Kathrine Krogh Pedersen (suppleant, afb.), 

Cecilie Bårdsen (suppleant, afb.), Christina Oreskov Westh (suppleant), Sif Elvrum 

Reynberg Pedersen (suppleant) 

 

Tilforordnede: Charlotte Mathiassen (afdelingsleder), Anette Eriksen (AAU fra kl. 

13.32), Morten Jacobsen (VEST), Merete Justesen (Arts Studier, ref.) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt 

 

2. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

 UN-forpersonen fra pædagogisk antropologi har taget den le-

dige plads i forretningsudvalget efter Charlotte Mathiassen. 

 Der var et forslag fra studerende om at få mentoring/sparring 

på 3. semester i forhold til afslutning af uddannelsen. Der var 

bred tilslutning til, at det var en god idé. Studieleder og SN-

forperson arbejder videre med forslaget i forhold til timeøko-

nomien. 

 Studienævnet efterspørger et samlet overblik over studieord-

ningsændringer. Forpersonen fortæller, at et skema er under-

vejs og at afdelingen skal diskutere ændringer på næste afde-

lingsmøde.  

 Kvalitetssikring af elektroniske kompendier efterspørges, da 

kvaliteten i dag vanskeliggør læseprocessen for studerende 

med læsevanskeligheder. Der arbejdes videre med hvordan 

kompendierne kan kvalitetssikres. 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

 På næste afdelingsmøde skal afdelingen diskutere studieord-

ningsændringer 
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 CUDIM deltager i afdelingsmødet og fortæller om deres til-

bud, som er anderledes end det de tidligere har tilbudt.  

 Der er nye tutorer både i Emdrup og i Århus.  

 Afdelingsleder vil gerne byde nye studerende velkommen til 

uddannelsen både i Emdrup og i Århus og ønsker at høre 

hvad holdningen er til det? 

Kommentarer:  

Det er tutorerne, der planlægger studiestarten.  

Afdelingsleder har tidligere deltaget. 

God stil at afdelingsleder deltager begge steder. 

Bør måske indgå i ”jobbeskrivelsen” for tutorer, at afdelings-

leder deltager i studiestarten. 

c. Nyt fra de studerende 

 Studieleder følger op på nedbrud af IT i forbindelse med til-

melding til valgfag og evaluering på modul 2. 

 

3. Årlig status – godkendelse af handleplan 

Uddannelsesnævnet skal endeligt indstille årets handleplan til godkendelse i 

studienævnet. I sidste uge havde afdelingsleder og UN-forperson møde med 

studieleder omkring årlig status. 

 

Rekruttering og studiestart: 

 Relevansbeskrivelser - ”måske” cirkulerer skabelon for disse på nettet 

er ikke et måske.  

 Måske er tiden inde til en ny procedure for relevansbeskrivelserne. 

 Evt. benytte URKUND til relevansbeskrivelserne.  

 Notere på optagelsessiden, at relevansbeskrivelserne bliver tjekket for 

plagiat og at plagiering udelukker optagelse (sker allerede).  

 Ansøgerne er usikre på, hvad der skal stå i relevansbeskrivelsen. VEST 

må ikke vejlede ansøgerne i forbindelse med udarbejdelse af relevans-

beskrivelsen.  

 Evt. indføre at man skriver noget om praksiserfaring, for det er svært 

at kopiere. 

 Måske er tiden inde til en helt ny procedure for rekruttering, hvor man 

f.eks. inkluderer fremmøde eller samtale 

 Relevansbeskrivelsen er meget relevant for optagelsen og et forsøg på 

at finde de engagerede ansøgere ved ikke kun at se på karakterer.  

 

UN besluttede at tage punktet op på et af efterårets møder. 
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Struktur og forløb: 

UN ønsker at afklare om studerende på specialehold klarer sig bedre end stude-

rende, der ikke har været på specialehold. En undersøgelse bør igangsættes. 

Louise og Charlotte påtog sig opgaven med at kigge nærmere på det. 

 

UN ønsker at diskutere om kollektiv vejledning har ført til tabt kvalitet. Nogle 

er glade for det, andre ikke. På afdelingsmødet skal det diskuteres, hvordan 

kollektiv vejledning rent faktisk foregår. 

 

Under ”Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø”: Personrettet 

feedback ændres f.eks. til tekstnær feedback. 

 

Under ”Studiemiljø”: Gruppestørrelse er øget til 3-4 og ikke fra. 

 

 Nævnet har ikke yderligere kommentarer til handleplanen. 

 

4. Censorformandsskabets årsberetning 

Nævnet gennemgik censorformandsskabets årsberetning med blik for om der 

var kritik af praksis eller studieordningsbeskrivelser, der skulle behandles i 

nævnet. 

 

Rapporten viser, at der har været en væsentlig nedgang på DPU i brugen af eks-

tern censur. Nedgangen i antallet af specialer fra 2017 til 2018 undrer nævnet. 

Der plejer at blive afholdt et møde med institutionerne omkring rapporten.  

 

Rapporten peger mest på censorhvervet og ikke så meget som konstruktiv kri-

tik af institutionerne og disses praksis. 

 

 

5. Undervisningsplaner valgfag 

Beskeden om hvilke valgfag, der blev oprettet kom meget sent (ultimo maj) og 

derfor er processen med udarbejdelse af undervisningsplaner forsinket. De 

manglende planer sendes i mailhøring. 

 

Processen for valgfag starter for sent. Tilmeldingsperioden ligger måske for 

sent. 

 

Referencer i undervisningsplaner skal være i APA-standard. 

 

Psykiatri: 

Valgfaget er ikke kun til pæd.psyk. studerende og det bør fremgå mere tydeligt.  
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Modul 1:  

Undervisningsplan er sendt med ud med de tidligere kommentarer indarbej-

det.  

 

På bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab er der en fuld undervisnings-

plan for valgfag. P.t. er der ikke afsat timer til det på pædagogisk psykologi.  

 

 

6. Undervisningsevaluering modul 2 

Nævnet gennemgår de fremsendte evalueringsskrivelser fra modul 2. 

 

Forelæsningerne skal ses som inspiration til videre udforskning. Man skal ikke 

kunne forstå alt fra en forelæsning. Forelæsningerne er ikke nødvendigvis di-

rekte overførbare til en eksamensopgave. Underviserne skal måske præsentere 

hvordan forelæsningsformatet skal forstås af de studerende. Forelæsningerne 

er tænkt på et metaniveau og det der efterspørges fra de studerende, er noget 

lidt mere konkret.  

 

Holdundervisningen samler op på forelæsningerne, men kan ikke samle alt op 

fra forelæsningerne.  

 

De studerende oplever, at forelæsningerne er spændende, men de savner noget 

mere konkret metode. 

 

Måske skal der være et par workshops undervejs hvor der arbejdes med meto-

deprojekter, der går på tværs af teoriretninger. 

 

Der evaluereres inden eksamen og det gør, at der måske kommer mere usikker-

hed frem, fordi de studerende endnu ikke selv har arbejdet konkret med deres 

egne eksamensopgaver. 

 

En forelæser har ikke kun forelæst om det faglig indhold, men også om den/de 

metoder forelæseren havde benyttet sig af og det var de studerende begejstrede 

for. 

 

De studerende skulle også lige vænne sig til den form, modul 2 undervises på. 

 

Nævnet har ønske om, at evalueringen foregår efter eksamen.  

 

Det blev diskuteret hvordan modul 2 og 3 ligger i forhold til hinanden. Der er 

ulemper og fordele ved at have fortløbende forløb og sideløbende forløb. Der er 

ikke noget i evalueringen, der peger på, at det ene er bedre end det andet.  
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Modul 2 kan være mere intensivt med forelæsninger i begyndelsen, så der er 

mere tid til eksamen i slutningen.  

 

De studerende ønsker tidligt at få indblik i kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Placering af spørgetimen lige efter eksamen på modul 3 skal gennemtænkes, så 

den ikke en anden gang aflyses. 

 

 

7. Sammenhæng Århus/Emdrup 

Der lægges med sagsfremstillingen op til en debat om muligheder i den eksiste-

rende uddannelse, som kan skabe bedre tilgange og sammenhænge i uddannel-

sen for de studerende i Aarhus. 

 

Det er ærgerligt, at de studerende fra Århus ikke deltager på mødet.  

 

Kan vi gøre noget for at integrere Emdrup og Århus lidt bedre? 

 

Kommentarer:  

 Studerende i Emdrup er åbne for, at der videolinkes fra Århus til Em-

drup i nogle sammenhænge. 

 Nogle undervisere føler det lidt diffust at tage til Århus for at under-

vise. 

 Der er ikke nødvendigvis nogen, der tænker over de udfordringer, der 

kan være for studerende og undervisere i Århus. 

 Underviserne er tilgængelige i pauserne i Århus, hvor de går på deres 

kontorer i Emdrup. 

 Det er godt at underviserne i Århus i år står for studiestarten.  

 Flere møder i Århus, men der er også et økonomisk synspunkt. 

 Fokus på, at der er en stor studentermasse i Århus. 

 

Punktet udsættes til mødet i august, hvor studerende fra Århus deltager. 

 

 

8. Evt. 

De studerende har haft udfordringer med fordelingen af valgfag. De studerende 

kunne teknisk ikke vælge valgfag fra anden studieby, men ved henvendelse til 

studiecentret fik de studerende at vide, at de skulle sende en mail med deres 

ønskede prioriteringer. Svaret på deres mails har været, at studieledelsen har 

besluttet, at man ikke kan vælge anden studieby. Der har altså været fordeling 

på valgfag ud fra andre kriterier end dem, der er oplyst på hjemmesiden.  
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5-døgnsprøven på modul 3 blev meget sent flyttet til at ligge ind over en week-

end, fordi den første udmeldte periode var ukorrekt. Begrundelsen for flytnin-

gen var, at afleveringsfristen skulle være på en dag, hvor kontakt til administra-

tionen var mulig. Eksamen blev rykket og lagt med afleveringsfrist den 1. maj, 

hvor administrationen ikke var tilgængelig.   

 

Pensumlister til modul 2 er ikke i APA-standard. De studerende har brugt me-

get tid på at rette det til, fordi de skal bruge det til deres eksamensopgave. 

 

De studerende oplever, at det er en ”flad fornemmelse” at bestå modul 3, fordi 

der ikke gives feedback. Hertil oplyses det, at afdelingen arbejder på, at der 

fremover skal gives en generel tilbagemelding. 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 


