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Kære universitetsansatte psykolog 

 
Læs nyt om: 

 Forskningsafsnit i Psykolog Nyt: Dansk Psykologisk Forskning 

 Undersøgelse af universitetsansattes løn og arbejdsvilkår 

 Nye styrelsesmedlemmer 

For at skabe større synlighed omkring universitetssektionens arbejdsopgaver og tilstedeværelse vil 
nyhedsbrevet blive udsendt 2-3 gange årligt.  

 
Universitetsektionen er til for at være i dialog med universitetsansatte psykologer og være bindeled til Dansk 

Psykolog Forening. Derfor byder vi altid indspil, meninger, kritiske opråb og gode forslag meget velkommen. 
Grib endelig fat i den lokale repræsentant fra jeres universitet, hvis I vil vide mere. 

 
På vegne af Universitetssektionen 

(universitetssektionen@dp.dk) 
Hanne Fentz & Heidi Frølund Pedersen 

 

Dansk Psykologisk Forskning 
 - har brug for jeres bidrag 

 
I 2012 har et af vores fokuspunkter været 

oprettelsen af forskningsafsnittet ”Dansk 
Psykologisk Forskning” i Psykolog Nyt. 

Initiativet starter op i foråret 2013. Vi 
håber, at oprettelsen af et sådant afsnit i 

Psykolog Nyt vil skabe mere synlighed 
omkring universitetsansatte psykologers 

forskningsarbejde først og fremmest for 
andre psykologer, men også for 

omverdenen mere bredt.  
 

Vi håber selvfølgelig, at I vil bakke op om 
og drage nytte af dette nye initiativ ved at 

indsende et resume af publicerede artikler 
tildanskpsykologiskforskning@dp.dk. 

Herigennem kan vi også være med til at 
sikre en god kvalitet og et fagligt relevant 

indhold i Psykolog Nyt præget af nyere 
dansk forskning. 

Løn- og arbejdsvilkår 
- for universitetsansatte skal kortlægges  

 
Et centralt arbejdsområde for 2013 vil være en 

kortlægning af universitetsansattes løn - og 
arbejdsvilkår (f.eks. timenormering) ved de 

forskellige universiteter. I den forbindelse vil 
der på et senere tidspunkt blive udsendt et 

spørgeskema til alle universitetsansatte.  
 

Herigennem håber vi på at få en større viden 
om de krav, muligheder og arbejdsforhold der 

gør sig gældende på de forskellige 
universiteter. Disse vil givetvis være 

interessante i forhold til den enkelte 
universitetsansattes ansættelse ved 

universitetet, men også i forhold til den bredere 
fagpolitiske debat omkring STÅ takst og 

arbejdsvilkår for universitetsansatte 
psykologer. 

Konstituering af ny styrelse 
Universitetssektionen (US) afholdt i november 2012 sin tredje generalforsamling, der fandt sted i 

København. De nye medlemmer, der blev valgt ind i styrelsen er bl.a. fra København og Aalborg Universitet, 
hvilket betyder at vi nu er bredt repræsenteret på alle landets universiteter.  

 
Til vores første møde i februar i år konstituerede bestyrelsen sig. 

 

http://192.168.1.4/Netvaerk/Sektioner/Universitetssektionen/Nyhedsbreve%20fra%20Universitetssektionen/Nyhedsbrev%20april%202013.aspx?klik=nyhedsbrev
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Ny formand: Heidi Frølund Pedersen (Aarhus Universitet) 

 
  
 

 
 

 
Ny næstformand: Halfdan Skjerning (Syddansk Universitet) 

 
  

 
 

 
 

Ny kasserer: Katrine Rasmussen (Aarhus Universitet) 

 
Menige medlemmer: 

 

 
 

 
 

Nina Rottman (Syddansk Universitet) 

 
 
 

 
 

 
Janni Niclasen (Københavns Universitet)  

 
 

 
 

 
 

Ane Thomsen (Aalborg Universitet) 

 
 
 

 
 

 
Hanne Nørr Fentz (Aarhus Universitet) 

 



 
 

 
 

 
Maria Ovesen (Aarhus Universitet) 

 
                     

 
 

 
 

Mimi Mehlsen (Aarhus Universitet) 

 


