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1) Meddelelser
Frederik Pio orienterede om, at uddannelseskoordinatorfunktionen nedlægges pr. 1/8-2017.
Frederik Pio fortsætter dog som formand i UN frem til 31/122017 og ligeledes som repræsentant i Studienævnet indtil da.
UN udtrykte bekymring over denne udmelding, idet uddannelseskoordinatorens opgaver fortsat vil skulle løses efter d. 1/82017 og dermed uundgåeligt vil blive pålagt andre medarbejdere.
2) GP (2017) Studieordning (bilag 2)
Studieordningen 2017 er godkendt.
Der mangler dog stadig afklaring vedr. overgangsregler – dvs.
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regler der vedrører studerende, der er indskrevet på 2011-studirordningen og ikke har mulighed for at færdiggøre uddannelsen
inden udløb af denne (pga. eksempelvis barsel eller sygdom).
Frederik Pio drøfter et evt. dobbeltudbud af undervisningen i
2018 med Oliver Kauffmann (afdelingsleder) og Eva Viala (studieleder), da dette vil kræve ekstra bemandingsressourcer.
3) Cheftutorer til studiestart august 2017
Frederik Pio bad studenterrepræsentanterne i UN om at være
behjælpelige med at finde cheftutorer i hhv. Aarhus og Emdrup.
Der er timer til 2 x cheftutorer på hvert campus.
Der gives 40 timer pr. campus pr. uddannelse ~ 20 timer pr.
person.
Herudover blev der opfordret til, at cheftutorerne samarbejder
med et par frivillige tutorer på hvert campus.
4) Evalueringsspørgsmål (bilag 3)
UN drøftede muligheden for at tilføje hhv. uddannelses- og modulspecifikke spørgsmål i den kvantitative del af undervisningsevalueringen.
UN besluttede at videresende AUs ’katalog’ med evalueringsspørgsmål til de respektive modulansvarlige, og hermed lade
det være op til den enkelte at beslutte, hvorvidt der skal tilføjes
yderligere spørgsmål og i givet fald hvilke.
5) GP Uddannelsespræsentation 2./7. marts (evaluering)
Der har 2. marts været afholdt informationsmøde i Aarhus og 7.
marts i Emdrup. Begge steder var der et flot fremmøde og
mange spørgsmål. Frederik Pio repræsenterede uddannelsen
som VIP’er begge steder. I Aarhus deltog desuden Eva Viegas
som repræsentanter for de studerende. I Emdrup deltog Julie
Svensson.
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De studerende nævnte, at der for fremtiden godt kan være mere
fokus på at gøre informationerne mere salgbare og konkrete.
Herudover foreslog de studerende, at der til næste år bør gøres
en indsats for at få tidligere studerende og/eller specialestuderende til at deltage i møderne, da der blandt de potentielle ansøgere er et stort fokus på karrieremuligheder.
6) Metodeprojekt E16 (bilag 4, 5)
Med udgangspunkt i bilag 4 og 5, som sammenfatter kommentarer fra studerende vedr. modulet ’Metodeprojekt’ i E16, drøftede UN mulige forbedringer for modulet i E17.
Frederik Pio foreslog, at modulet i E17 køres som en række seminarer, hvor en mindre gruppe studerende er tilknyttet én vejleder gennem hele forløbet.
Frederik Pio har allerede drøftet dette forslag med studieleder,
Eva Viala, da det vil kræve ekstra timer at forbedre modulet.
Der afventes stadig endelig afklaring.
Frederik Pio svarer på henvendelsen fra de studerende på vegne
af UN.
7) Udmelding om undervisningslitteratur (bilag 6)
Det er planen, at al form for semesterlitteratur på alle bachelorog kandidatuddannelser fremadrettet kun vil blive tilgængelig
for de studerende i form af pensumlister.
UN udtrykte bekymring for denne udmelding – særligt mhp. litteratur, der er svært tilgængelig og fx kun findes i få eksemplarer på DPB. De studerende udtrykte endvidere bekymring for
det økonomiske aspekt.
Det blev foreslået, at undervisningen fremadrettet kan tilrettelægges/baseres på en eller flere grundbøger i stedet for de nuværende kompendier.
Det blev endvidere foreslået at der ansættes studentermedhjælp
til kopiering, hvis formålet er at spare VIP-timer.
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Punktet skal drøftes på det kommende Studienævnsmøde.
Frederik Pio viderebringer kommentarerne fra UN.
8) Evt.
-
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