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Mødedato: 12. november 2018  
Mødested: 1483-556 Inspiratorium Videolink (16); Emdrup D120 Videolink (25)  
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab  
 
Medlemmer  
Jonas Andreasen Lysgaard (formand), Thomas Clausen, Bente Elkjær, Kristina Mariager-An-
derson, 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 Kardyb, 
Maria Solhøj og Dorte Puggaard (ref.)  
 
Afbud 
Birgitte Dam, Kristina Mariager-Anderson, Søren Christensen, Ditte Marie Thomsen 
(næstformand), Johan Bundgaard Nielsen, Malene Sillas Jensen, Cecilie Frühstück 
Rasmussen, Hans Kappel Skau, Christina Bjerregaard Wind 
 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  

 
2. Meddelelser 
a. Nyt fra studienævnet 
Sara Wilson Nissan refererede fra seneste møde i studienæv-
net – herunder om studienævnets drøftelse af hhv. speciale-
evaluering og valgfagsprocessen. Se yderligere i møderefera-
tet af 25. oktober 2018: http://studerende.au.dk/studier/fag-
portaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
Afdelingsleder informerede om nyt vedr. campusudviklingen i 
Emdrup. 

 
c. Nyt fra de studerende 
De studerende informerede om, at universitetsvalget nu er 
skudt i gang, og at uddannelsen har studenterrepræsentanter 
på opstillingslisterne til både AUs bestyrelse og akademisk 
råd.   

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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3. Evaluering af KA-studiestart 2018 + ansættelse af tutorer 
2019 

Med baggrund i fremsendt evalueringsrapport, drøftede ud-
dannelsesnævnet studiestarten på kandidatuddannelsen. 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger 
fra et stort antal respondenter, der overvejende er meget po-
sitivt stemt ift. programmet i studiestartsdagene. Uddannelses-
nævnet bifalder den store indsats fra både studiestartskoordi-
nator, Birgitte Dam, og de ansatte tutorer.  

 
Afdelingsleder informerede herefter om, at ansættelsesproce-
duren for tutorer fremadrettet bliver mere formaliseret. Dette 
for at afstemme forventningerne til tutortjansen blandt alle in-
volverede parter.   
 
4. Opfølgning på fremmøderegistrering 
Formanden informerede om, at studievejledningen, i lighed 
med tidligere år, har fulgt op på, om de nye kandidatstude-
rende er mødt op til undervisningen fra 1. september og de 
første uger herefter. 
Fremmøderegistreringen på 1. semester viser, at i alt 11 stude-
rende på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab ikke 
er mødt op. Blandt disse har 8 studerende selv meldt sig ud 
fra universitetet.   
 
5. Undervisningsevaluering – andensidste undervisningsgang 
Formanden orienterede om, at man i studienævnet har drøf-
tet den nuværende evalueringspraksis, hvor den kvalitative 
undervisningsevaluering foretages på anden sidste undervis-
ningsgang. Formanden tilføjede i samme moment, at studie-
nævnet har taget initiativ til, at undersøge andre evaluerings-
praksisser, idet det vurderes, at andensidste undervisnings-
gang er et meget tidligt tidspunkt at evaluere et helt undervis-
ningsforløb på.  
Uddannelsesnævnet stillede sig positivt over for studienæv-
nets initiativ, men understregede samtidig vigtigheden af at 
der fortsat holdes fokus på at forbedre svarprocenten.  
 
6. Evaluering af specialeforløb – hhv. vejledningsforløb og 
specialeseminar 
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På formandens opfordring drøftede uddannelsesnævnet mu-
ligheden for at evaluere på hhv. vejledning og workshops ifm. 
specialemodulet.  
Under drøftelsen blev det bl.a. nævnt, at det er vigtigt at de to 
indsatser evalueres forskelligt. Specialeworkshops kan med 
fordel evalueres på lige fod med andre moduler, hvor vejled-
ningsforløbet kræver en forudgående forventningsafstem-
ning/præcisering af rammerne for både vejleder og stude-
rende. 

 
Formanden samlede op og vil endvidere drøfte sagen med 
uddannelsens specialekoordinatorer inden uddannelsesnæv-
nets kommentarer videreformidles til studienævnet. 
 
7. Feedback på specialer inden klagefristens udløb 
Iflg. flere undervisere på uddannelsen, findes der en uskreven 
regel om, at specialevejledere bør vente med at give mundt-
lig feedback på specialer til efter klagefristens udløb.  
Det er ikke lykkedes at få dette hverken be- eller afkræftet 
forud for mødet, hvorfor det blev besluttet, at formanden i før-
ste omgang forhører sig hos specialekoordinatorerne.  
 
8. Kort evaluering af miniseminar om eksamen og eksamens-
former 
Uddannelsesnævnet har afholdt sit første miniseminar, hvor 
der desværre var et relativt lavt fremmøde blandt nævnets 
medlemmer.  
Der var i uddannelsesnævnet bred enighed om, at temaet for 
det første seminar var relevant, men at de to oplægsholdere 
talte i en lidt skæv retning ift. det man havde forventet.  
Uddannelsesnævnet bakker op om lignende arrangementer i 
fremtiden og vedtog, at nye idéer til kommende arrangemen-
ter sættes på dagsordenen primo 2019.  

 
9. Godkendelse af tjekliste til undervisningsplaner 
Uddannelsesnævnet gennemgik den udsendte tjekliste. 
Nævnet drøftede endvidere formålet med listen og beslut-
tede, at listen primært skal benyttes som hjælperedskab, når 
uddannelsesnævnet godkender undervisningsplaner, men at 
den samtidig kan sendes som inspiration/hjælp til modulkoor-
dinatorer. 
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Formanden samlede op på ændringsforslag og videreformid-
ler nævnets kommentarer til Birgitte.  

 
10. Kommunikation 
Ingen kommentarer 
 
11. Evt. 
Det blev foreslået og vedtaget, at man på fremtidige dagsor-
dener indsætter klokkeslæt for møderne. 


