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Møde for Studienævnet ved DPU 
Møde: mandag den 25. september 2017  
Sted: Emdrup A011, Aarhus: 1443-313  
Tidsrum: 12-16 
 
Deltagere:  
Medlemmer 
Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Frederik Pio (Generel pædagogik), Jo-
nas Lysgaard (Uddannelsesvidenskab), Anne-Marie Eggert Olsen (Pædagogisk filo-
sofi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi og AEG), Anne Larson (MALLL og Pædago-
gisk sociologi), Sisse Due (Pædagogisk antropologi), Julie Tiedt (Generel pædagogik), 
Pernille Sommerfeldt Pedersen (Pædagogisk psykologi), Marie Langy Jensen (Pædago-
gisk filosofi), Trine Bruun Algren Vestergaard (MALLL og Pædagogisk sociologi), Jens 
Kjær Riemer (Uddannelsesvidenskab), Søren Vilhelmsen (Didaktikuddannelserne). 
 
Faste observatører 
Jeanette Magne (masteruddannelserne) 
 
Tilforordnede  
Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren 
Fransén (uddannelseskonsulent), Morten Jacobsen (VEST) 
 
Administration: Merete Justesen (Arts Studier), Susanne Bartram (Arts Studier - 
ref.) 
 
Gæster: Lisbeth Haastrup (Didaktikuddannelserne) 
 

Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indledende - 5 min. 
Godkendelse af dagsorden  
 
1. Meddelelser – 25 min.  
1.1. Studienævnsformand  
- orientering om kommende indstilling af studieleder fra 1. februar 2018 
- orientering om sidste + konstituerende studienævnsmøde den 23. januar 2018 
 
1.2 Næstformand  
- orientering om studietur på andre universitetet for Udvalget for udvikling af cam-
pus Emdrup 
- orientering om henvendelse fra studerende på Uddannelsesvidenskab (BA) 
 
1.3 Studieleder  
 
1.4 Arts Studier  
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- ingen meddelelser 
 
1.5 VEST  
- ingen meddelelser 
 
1.6 Meddelelser fra nævnsmedlemmer 
- ingen meddelelser 
 
2. Beslutningspunkter 
 
2.1 Anonymisering af eksamensopgaver/Sissel – 30 min. 
 
Der stilles forslag om fremtidig anonymisering af eksamensopgaver. Der fremlægges i 
den forbindelse en plan for et pilotprojekt og forslag til indfasning.   
 
Bilag eftersendes 
 
2.2 Første behandling af retningslinjer for intern censur/Anne-Marie – 30 min.  
 

Formanden stiller forslag om retningslinjer for hvordan intern prøve med to bedøm-
mere bemandes på DPU.  

Bilag eftersendes 
 

2.3 Nedsættelse af arbejdsgruppe til arrangementet ’Kom og mød dit studie-
nævn’/Anne-Marie og Julie – 15 min. 

Formand og næstformand stiller forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til 
udarbejdelse af program for og annoncering af arrangementet ’Kom og mød dit stu-
dienævn’.  
 
Bilag 2.2 Sagsfremstilling_nedsættelse af arbejdsgruppe 
 
 
3. Orienterings- og/ diskussionspunkter 
 
3.1 Drøftelse af faglige mål for specialet og drøftelse af praksis vedr. krav til ændret 
opgaveformulering for 2. og 3. prøveforsøg for speciale – 45 min. 
 
Studienævnet skal med udgangspunkt i medsendte notat drøfte indførelse faglige mål 
for specialet, og drøfte praksis omkring krav til ændret opgaveformulering.  
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Nævnet skal ikke træffe beslutning, men videresende kommentarer og betragtninger 
til prodekanens brug i det videre arbejde med at udvikle en fælles forståelse på tværs 
af studienævnene på Arts.  
 
Bilag 3.1.1 Vedr faglige mål og ændret opgaveformulering til specialet 
Bilag 3.1.2 Aftale om vejledningsplan og opgaveformulering for specialet_andet og 
tr... 
 
 
3.2 Indledende drøftelse af forslag til forbedring af fysisk studiemiljø på Campus 
Emdrup/Julie og Jens – 15 min.  
 
 
3.3 Orientering om revideret retningslinje for undervisningsevaluering på DPU/Eva 
– 20 min.  
 
Bilag eftersendes 
 
3.4 Orientering om revideret forretningsorden for uddannelsesnævn og dertilhø-
rende valgprocedure/Eva – 20 min.  
 
Bilag eftersendes 
  
4. Eventuelt  
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