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REFERAT 

Den 19. maj 2015 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Meddelelser. 
a. Nyt fra Studienævnet 

Studienævnets strategi for instituttet er endnu ikke færdig. Der 

ønskes flere bacheloruddannelser og flere engelsksprogede ud-

dannelser. 

Afdelingen i Aarhus er (måske) nedlagt. 

800-900 specialestuderende hænger. 

Der er midler til nye tiltag. Der ønskes opdeling af festsalen, andre 

borde til aulaen og lydisolerende vægge til Trøjborg. Der ønskes 

også specialepladser.  

Relevansbeskrivelser – 100 ansøgere til faglig vurdering. Der er op-

taget 79 i Aarhus og 76 i København på kandidatuddannelsen. 

 

b. Nyt fra afdelingen. 

Lisa Rosén er ansat som ny lektor pr. 1.8.2015. Der slås 5 nye stil-

linger op – 3 forvaltning – 1 vejledning – 1 skole. 
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Der indkaldes til afdelingsseminar august 2015. 

 

c. Nyt fra de studerende. 

De studerende på modul 5 er frustrerede. 

Der skal holdes et møde med modulkoordinatorerne på moduler-

ne 3-4-5 efter sommerferien. 

Der bør også ses på modul 2. 

Vigtigt, at de studerende svarer på evalueringsskemaer. 

Modulkoordinatorerne bør mødes om undervisningsplanerne, 

hvor man til bunds diskuterer planerne. Sammenhængen mellem 

modul 6 og 8 er fraværende. Der kommer et seminar sidst i au-

gust. 

Der arbejdes på en grundbog for bachelor. 

 

3. Årlige statusser. 
Jonas Lysgaard gennemgik det udsendte bilag. Generelt ser det godt 
ud – dog har uddannelsesvidenskab fået 2 røde flag – 1. års frafald 
(studiestart og studiegrupper) – studiemiljø. 
Se på hvornår, der er frafald. Se på Aarhus-Emdrup. Se på eksamens-
former for modul 3 og 4 (ikke grupper). Holde fast i antal hold på hold-
undervisningen. Holde fast i tematikker fra modul 1 i de andre modu-
ler. 
 

4. Godkendelse af undervisningsplaner. 
Kommentarer v/Jonas Lysgaard udsendes til de enkelte modulkoordi-
natorer. 
Seminar i september. 
 

5. Evt.  
Jonas Lysgaard: Midler til internationalisering. 
Seminar om artikelskrivning – tages op i UFU – Uddannelsesfagudvalg. 
Statsbiblioteket har noget omkring artikelskrivning for de videnskabe-
lige medarbejdere. 
 
Mødet sluttede kl. 14.25. 

 
 
Laila Parbst. 


