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Mødedato: 24. oktober 2018 
Mødested: Emdrup B101a Videolink (20); 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, Mathias Christensen, Daniel Feldballe Støjberg Kardyb, 
Maria Solhøj og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Gæst 
Maja Kjær Slot, SNUK/Aarhus (deltagende under punkt 9) 
 
Afbud 
Bente Elkjær, Pia Bramming, Malene Sillas Jensen, Cecilie Frühstück Rasmussen, Hans 
Kappel Skau, Nanna Westersø Thorbjørnsen, Maria Kirkegaard Møller 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Formanden foreslog at udskyde punkt 6 til næste møde pga. 
punktstillers fravær. 
Dette forslag samt resten af dagsordenen blev herefter god-
kendt.   
 

2. Meddelelser 
Formanden orienterede om eksamensdatoer for vintereksa-
men 2018/19.  
 
Formanden orienterede endvidere om, at uddannelsesnæv-
nets miniseminar vedr. eksamen og eksamensformer løber af 
stablen den 7. november 2018. Formanden opfordrede alle 
nævnets medlemmer til at deltage. 
 
a. Nyt fra studienævnet 
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Formanden refererede fra seneste studienævns-
møde, jf. studienævnsreferatet af 25. september 
2018: http://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/ 
 
Formanden informerede endvidere om, at uddannel-
sesnævnets idénotat vedr. forbedring af rammerne 
om undervisningsevalueringer er blevet præsenteret 
for prodekanen for uddannelse på Arts samt studiele-
deren ved DPU. Sidstnævnte har herefter opfordret til, 
at projektet også præsenteres for studienævnet. 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Fra afdelingen blev det nævnt, at der for tiden er et 
stort antal sygemeldinger, men at det, med hjælp fra 
alle parter, er lykkedes at tage hånd om dette på en 
fornuftig og god måde.   

 
c. Nyt fra de studerende 

Næstformanden orienterede om nyt vedr. universi-
tetsvalget.  
I forlængelse heraf opfordrede næstformanden til, at 
uddannelsesnævnet såvel som fagmiljøerne bakker 
op om valget.   

 
3. Speciale efter 2018-studieordning 

Iflg. studienævnsreferatet af 27. april 2017 har studienævnet 
besluttet, at lade det være op til det enkelte uddannelses-
nævn at beslutte, hvorvidt studerende på en tidligere studie-
ordning kan få dispensation til at skrive speciale efter bestem-
melserne på nyeste studieordning. 
 
På baggrund heraf drøftede uddannelsesnævnet, hvorvidt 
specialestuderende på 2013-studieordningen bør kunne få 
dispensation til at skrive speciale efter bestemmelserne i 
2018-studieordningen. 
Der blev vedtaget en principiel beslutning om, at give med-
hold til de studerende, det måtte søge om dispensation des-
angående.  
   

4. Frafald på årgang 2017 
Iflg. nyeste studieledertal er bacheloruddannelsens årgang 
2017 (Emdrup) præget af et meget stort frafald. 

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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Uddannelsen er i den forbindelse blevet bevilliget en pulje ti-
mer til at undersøge og evt. forbedre de pågældende forhold, 
så et yderligere frafald på årgangen kan undgås/minimeres.  
Birgitte efterspurgte input til et sådant projekt. 
 
Følgende forhold blev nævnt under drøftelsen: 
 
- Der opleves en særlig negativ stemning blandt en del af 

de studerende på årgangen 
- Blandt flere studerende på årgangen har der været et 

mismatch mellem forventninger til uddannelsen og det, 
der opleves på uddannelsen efter studiestart 

- Gruppesamtaler/fokusgruppeinterviews blev forslået som 
mulig metode til at afdække ovennævnte forhold  

 
Birgitte informerede om, at næste skridt i processen er et 
møde med holdunderviserne i den kommende uge.  

 
5. Evaluering af studiestart 

Studienævnet har bedt uddannelsesnævnet samle op og 
evaluere på studiestarten.  
 
Følgende forhold blev nævnt ifm. studiestarten på bachelor-
uddannelsen 2018: 
- Fremmødet i studiestarten har været svingende 
- Der har gennem hele studiestartsforløbet været et større 

fremmøde i Aarhus end i Emdrup 
- Der har været en god balance mellem de faglige og so-

ciale aktiviteter 
 
Følgende forhold blev nævnt ifm. studiestarten på kandidat-
uddannelsen 2018: 
- Generelt meget positive tilbagemeldinger fra både stu-

derende, tutorer og fagmiljø 
- Der har været et stort fremmøde både i Aarhus og i Em-

drup  
- Der ønskes fremadrettet en lidt større vægtning af sociale 

aktiviteter på egen uddannelse 
 

Herudover blev det nævnt, at den såkaldt rullende studiestart 
har fungeret godt og har fjernet en del af informationspresset i 
introdagene.  
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Der ønskes endvidere en tidligere og mere klar information til 
tutorerne. Birgitte orienterede i den forbindelse om, at disse 
forhold allerede er tænkt ind ifm. ansættelse af næste års tu-
torer. 
 
Birgitte samlede op og videreformidler uddannelsesnævnets 
kommentarer til studienævnet. 

 
6. Evaluering af specialeforløb - herunder specialeseminar  

Udskydes til næste møde, jf. punkt 1.   
 

7. Drøftelse af valfagsprocessen 
Uddannelsesnævnet drøftede valgfagsprocessen – herunder 
studienævnets tiltag om en fælles valgfagsdag, som kandi-
datuddannelsen fremadrettet bliver en del af. 
 
Birgitte samlede op og videreformidler uddannelsesnævnets 
kommentarer til studienævnet. 

  
8. Kompendier – kvalitet, muligheder for print mv. 

De studerende adresserede et problem ift. en meget varie-
rende kvalitet af de elektroniske kompendier. Ofte er tek-
sterne i kompendierne vanskelige at læse pga. måden, de er 
scannet på og en række funktioner, herunder hjælp til stude-
rende med dysleksi, fungerer ikke.  
 
Birgitte orienterede om, at der på instituttet allerede er fokus 
på at forbedre kvaliteten af kompendier, men at processen 
desværre kan være noget langsommelig.   

 
9. Input til evalueringsspørgsmål til projektværter (praktikste-

der) ifm. projektorienteret forløb 
Maja Kjær Sloth, SNUK/Aarhus deltog under punktet. 
Maja præsenterede projektets formål og efterspurgte respons 
på både projektet og de foreslåede evalueringsspørgsmål. 
  
Det blev nævnt, at der kan være risiko for at projektværterne 
kommer til at evaluere på de studerendes præstation under 
praktikforløbet i stedet for på rammerne og de faglige mål 
fastsat af universitetet. I samme forbindelse blev det nævnt, at 
kommunikationen mellem universitet og projektværter netop 
derfor bør være mere i fokus end hidtil.    
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Det blev endvidere besluttet, at evt. kommentarer til de kon-
krete formuleringer af evalueringsspørgsmålene sendes di-
rekte til Maja efter mødet.  

 
10. Kommunikation 

Både studerende og VIP-repræsentanter kommunikerer vidt 
og bredt om det forestående universitetsvalg.  

 
11. Evt.  

Ingen kommentarer 


