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Til stede:  

Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Kristi-

an Holch Andersen, Camilla Geisler Hansen, Bettina Høgenhav (referent) 

Afbud:  

Pernille Steinhauer, Dorthe Pehrson, Pia Cort, Kira Vinberg, Marianne Thiel 

Fuglsang, Lise Skjøt Møller, Anne Holm Klebak 

 

REFERAT 

1. Indledende 

Dagsorden og referater godkendt. Der var ingen spørgsmål til liste over fremtidige 

arbejdsopgaver. 

 

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: 

Marianne H. er blevet udnævnt til ny studienævnsformand. 

 

Ideer til sommerskoleaktiviteter er velkommen. Et forslag kunne være studiestøtten-

de aktiviteter for de studerende, som ikke blev færdige i foråret. 

 

Der kommer et nyt og forbedret evalueringsformat i E2014. 

 

Fra AU centralt: 

Intet. 

 

Fra IUP administration: 

Intet. 

 

Fra uddannelsesleder: 

Der er udfordringer i den nye studieordning. Systemmæssigt hænger det ikke sam-

men i forhold til fokusområderne A, B og C. Mette Qvist (STADS medarbejder) i År-

hus er sat på sagen. 

 

Marianne H. deltog i censorårsmøde på AAU den 27. maj. Herfra blev der bl.a. refere-

ret, at der ikke er adgangsbegrænsning på Aalborg Universitet og Syddansk Universi-

tet. Det bevirker, at der er mangel på ressourcer til det meste, herunder også til at vej-

lede. På mødet blev det endvidere nævnt, at nogle censorer har fået det indtryk, at vi 

argumenterer for, at vores studerende/IUP-studerende med baggrund i niveau skal 
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bedømmes mildere/anderledes end andre universiteters. Vi ønsker ikke særbehand-

ling, men at vores studerende bedømmes på lige fod med andre. De studerende skal 

bedømmes på kandidatniveau med baggrund i studieordningen. Men der er bl.a. hos 

os stor variation på de studerendes niveau. 

 

Fra studerende: 

Intet.  

 

3. Øvrigt 

3.1. Status på ændring af vejledertildeling ifm. specialer (Niels) 

Der var tale om at afholde specialecafé omkring november 2014, således at de stude-

rende, der skal påbegynde specialeskrivning i F2015, kommer bedst muligt i gang. 

 

Niels oplyste, at vi har indhentet oplysninger til vores specialevejlederkatalog, der nu 

ligger på Blackboard. Vi afventer at høre fra flere i den nye afdeling, og så bliver kata-

loget løbende opdateret. 

 

I forbindelse med fremdriftsreformen oplyste Marianne H., at der i 2016 kun vil være 

5 mdr. til at skrive speciale. Man forudser, at specialets form fremover blot vil være 

som to store opgaver, der er slået sammen. 

 

3.2. Evalueringer af F14-modulerne 

De studerende nævnte, at der bl.a. på OU1 var forskellige vilkår for vejledning. Nogle 

fik kun fællesvejledning, mens andre fik individuel vejledning. 

 

Dette vil blive evalueret. Jonas foretager en fællesevaluering for OU1 og OU2 i Em-

drup, og Jørn Bjerre gør det samme i Århus. 

 

Der skal findes ny modulansvarlig på OU2 i F2015, idet John Krejsler nu er tilknyttet 

Uddannelsesvidenskab. 

 

4. Beslutningspunkter  

4.1. Forslag til petitum (bilag)  

Bilaget Vejledning til udarbejdelse af petitum blev kort gennemgået. Der blev bl.a. 

nævnt, at et petitum skal bruges som styringsredskab og henlede opmærksomheden 

på, at den studerende selvstændigt skal reflektere over de læste tekster. Den praktiske 

del skal yderligere diskuteres; Hvordan gør vi de studerende opmærksom på, at et pe-

titum er et krav? Hvordan skal det afleveres? Hvad med kontrolinstans? Der var et 

par kommentarer/tilføjelser til vejledningen. Jonas udsender et revideret forslag til 

godkendelse i UFU, og den endelige petitumvejledning bliver offentliggjort inden 

sommer. 

 

5. Diskussion 

5.1. Spørgsmål til nye studerende  
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Bilaget Forslag til spørgsmål til nye studerende blev gennemgået. Der var et par 

kommentarer/tilføjelser. Marianne H. retter til. 

 

5.2. Skal vi præcisere yderligere i fht. PST og FF i E14 

Bilaget Fuldtidsstudier på historie blev diskuteret. Der var enighed om, at eksplicite-

re, hvad det vil sige at være fuldtidsstuderende, herunder forberedelsestid. Det kan 

tages op i forskellige fora: studiestart, Studium Generale, studiegruppefacilitering. 

 

6. Eventuelt 

Der var ønske om en opsamling af de nye tiltag, der træder i kraft 1/9 2014: Arbejds-

tidsregler, afskaffelse af specialeudtalelse, krav om engelsk abstract etc. Marianne H. 

sætter det på to-do-listen. 

 


