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Mødedato: 10. september 2018 
Mødested: Emdrup D120 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Thomas Clausen (vikarierende formand), Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, 
Katja Brøgger, Søren Christensen, Ditte Marie Thomsen (næstformand), Malene Sillas 
Jensen, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard Wind, Cecilie Frühstück Rasmussen, 
Hans Kappel Skau 
 
Suppleanter 
Nanna Westersø Thorbjørnsen, Maria Kirkegaard Møller, Jonathan Rossen 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Birgitte Dam, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feldballe Støjberg Kar-
dyb, Maria Solhøj (studievejleder) og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud  
Katja Brøgger, Kristina Mariager-Anderson, Malene Sillas Jensen, Christina Bjerregaard 
Wind, Cecilie Frühstück Rasmussen, Hans Kappel Skau 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Følgende ændringer blev foreslået og vedtaget: 
Punkt 2d udgår. 
Punkt 5 rykkes frem som punkt 3. 
Ekstra punkt tilføjes: Udvælgelse af spørgsmål til undervis-
ningsevalueringer (UN-niveau), E18 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 
Formanden informerede om nyt fra seneste SN-møde – her-
under om den kommende proces for studieordningsrevisioner 
og en tilbagemelding vedr. bedømmelsesfrist ved vintereksa-
men 2018-19. 
Se evt. mødereferat af 24. august 2018: http://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgogna-
evn/studienaevn/dpu/  

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
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Afdelingsleder orienterede om nye ansættelser i afdelingen; 
Der er ansat en ny lektor, en ny ph.d.-studerende og en ny 
holdunderviser. 
 
Holdunderviserne orienterede om deres seminar på Fyn, hvor 
der havde været et stort både fagligt og social udbytte. 

 
c. Nyt fra de studerende 
De studerende gav en positiv feedback på introforløbet på 
kandidatuddannelsen og nævnte herudover, at mange nye 
studerende virker positive over for indholdet i den nye studie-
ordning.  
 
Der blev endvidere spurgt til en tilbagemelding på de stude-
rendes kollektive henvendelse vedr. eksamen på modul 3 på 
bacheloruddannelsen. Afdelingsleder meddelte, at der er et 
svar på vej snarest.  

 
d. Nyt fra arbejdsgrupper 
Punktet udgik fra dagsordenen.  
 

3. Fagnær studievejledning på uddannelsesvidenskab/seme-
stermøder 

 Studievejleder, Maria Solhøj, informerede kort om semester-
mødernes overordnede formål og indhold. Det blev præcise-
ret, at møderne har til formål at sikre, at de studerende får den 
vejledning og information, de har behov for gennem hele de-
res studieforløb.  
Maria efterspurgte herefter input til afvikling af møderne og 
konkrete idéer til indhold.  
UN drøftede konceptet og pegede bl.a. på vigtigheden af, at 
der sikres en stærk koordination mellem de informationer, der 
meldes ud til de studerende på semestermøderne og de der 
gives i undervisningssammenhæng. 

 
4.  Undervisningsevalueringer, F18, BA  

Med udgangspunkt i læseplanen, drøftede UN forårets under-
visningsevalueringer for moduler på bacheloruddannelsen.  
Formanden noterede UNs kommentarer og videreformidler 
disse til SN samt i særlige tilfælde til modulkoordinatorer.   

  
5.  Evaluering af specialeforløb 
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 Afdelingsleder stillede til forslag, at UN udarbejder en proce-
dure for evaluering af specialevejledning.  

 UN drøftede, hvorvidt det er muligt at få et generelt udbytte af 
at evaluere på individuelle vejledningsforløb, idet speciale-
vejledningsforløb ofte er meget forskellige.   
Det blev vedtaget, at formanden undersøger, om der findes 
en brugbar praksis på andre uddannelser og at punktet såle-
des genbesøges på et senere møde.   

  
 
6.  Evaluering af pilotprojekt om anonymisering af eksamensop-

gaver  
 SN ønsker en tilbagemelding på, hvorvidt der skal vedtages 

en permanent ordning for anonymisering af (nogle) skriftlige 
eksaminer på DPU. 

 UN drøftede SNs sagsfremstilling, hvoraf følgende indstillings-
forslag er nævnt:  
1. Ingen anonymisering på DPU  
2. Mulighed for anonymisering efter ønske fra UN  
3. Mindst 1 anonym eksamen på alle uddannelser (hvis prak-
tisk muligt)  
4. Ret eller pligt for de studerende? 

 
  UN nåede til enighed om, at punkt 2 indstilles til SN. 
 
7. Udvælgelse af spørgsmål til undervisningsevalueringer (UN-

niveau), E18 
UN drøftede potentielle spørgsmål fra spørgsmålsbanken. Føl-
gende spørgsmål blev valgt: 

 AR-001: Undervisningsforløbet har styrket min faglighed 
 AR-DPU-SN-061: Der er sammenhæng mellem det faglige 

indhold og fagets/modulets læringsmål, som er beskrevet i 
studieordningen. 

 
8.  Kommunikation  
 Studerende meddeler, at der er en tilbagemelding på vej 

vedr. modul 3 på bacheloruddannelsen.  
 
 Både studerende og VIP italesætter løbende vigtigheden, af 

at studerende deltager i undervisningsevalueringerne. 
 
9. Evt.  
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Afdelingsleder informerede om, at der i indeværende seme-
ster er mulighed for at deltage i studiekredse. På grund af den 
store efterspørgsel oprettes der to studiekredse i Aarhus og en 
i Emdrup. Det blev præciseret, at der ikke er tale om ekstra 
undervisning, men at studiekredse fungerer som en række 
møder omhandlende videnskabsteori. 

 
Formanden meddelte, at der er fastsat en foreløbig dato for 
UNs arrangement om eksamen og eksamensformer. Arrange-
mentet forventes afholdt den 9. november 2018.  


