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Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
4. oktober 2016 kl. 12.30-15.30 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  

Bente Elkjær, Joachim Sloth Larsen, Jonas Andreasen Lysgaard, og Malou Juelskjær 

 

Tilforordnede: Anders Kruse Ljungdahl, Birgitte Dam, Ida Werliin Holm og Kristine 

Kirk Mørk  

 

Observatører uden stemmeret: Maria Møller og Ditte Thomsen  

 

Suppleanter: Morten Nissen 

 

Afbud: Oliver Alexander Tafdrup, Kristian Petersen (er stoppet i UN), Lars Geer 

Hammershøj, Pia Bramming, Kristina Mariager-Anderson, Camilla Kurell, Lasse Mi-

chael Rønaa, Lucas Lundby Cone, Asger Emborg, Sofie Ottosen og Charlotte Herold 

Lange 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Jonas Lysgaard har eftersendt bilag, således at punkt 4 udvides til også 
at omhandle specialelængden. Der tilføjes ligeledes en orientering om 
audit trails under eventuelt. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Der er en generel stigning i færdiggørelsesbonus på DPU og Uddan-

nelsesvidenskab holder det fine snit. 

Arts Studier (studieadministrationen på DPU) har overtaget lokale-

bookning. Det er ikke Lise Møller, der kommer til at sidde med op-

gaven for Uddannelsesvidenskab, men en af de andre studiesekre-

tærer. 

AU Career besøgte SN. Generelt er cand.pæd.’er i tvivl om, hvilke 

jobs de skal gå efter, men på Uddannelsesvidenskab går det bedre 

og mange af de studerende kan sætte ord på deres kompetencer. 

Der er ikke interesse for tværfaglige uddannelsesarrangementer, 

men for at arrangementerne holdes uddannelsesspecifikt.  
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 På mødet i januar skal UN drøfte det dårlige KA-optag og hvordan 

det kan undgås i fremtiden.  

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Den 5. oktober 2016 holdes et to timers møde med prodekan Niels 

Lehmann angående uddannelsesevalueringen. Jonas Lysgaard ori-

enterer UN om udfaldet på næste møde i UN. 

Om en måned holdes et møde omkring audit trails.  

 

Kristine Kirk Mørk orienterer om, at studienævnet/administrationen 

ikke har hjemmel til at annullere eksamensforsøg. Der vil komme en 

officiel udmelding omkring dette på et senere tidpunkt, hvorfor der 

ikke gives flere detaljer i referatet. 

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen 

Tidsplan omdeles i Emdrup og vedlægges referatet. 

BA-studieordningen vil være klar til gennemsyn i afdeling og admi-

nistration i december 2016. 

Til oktober starter arbejdet med den nye KA-studieordning. Der vil 

blive udsendt information i uge 42. De der gerne vil deltage i ar-

bejdsgruppen bedes give Jonas besked – flere har allerede meldt 

sig. 

 

d. Opfølgning på studiestartsprøven  

Ingen studerende har dumpet eller er udeblevet fra Studiestarts-

prøven i Aarhus. I Emdrup har en studerende fået dispensation på 

grund af sygdom og 5 studerende er blevet udmeldt, da de udeblev.   

Det foreslås at ændre formen, hvis prøven ingen effekt har.  

 

e. Julefrokostudvalg 

Uddannelsesvidenskab står for julefrokosten i år. Julefrokosten er 

kun for VIP/administrationen. Det foreslås, at de studerende laver 

en revy, hvor de laver fis med VIP, men da studerende ikke kan del-

tage, parkeres forslaget. Alle VIP opfordres til at deltage. Der vil væ-

re bus fra Aarhus.  

 

f. Nyt fra de studerende 

Den 7. september blev der afholdt en introaften i Aarhus, hvor der 

orienteredes om DSR, DPU Debat mv. og ca. 25 studerende deltog.  
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 Der har været dialog med Emdrup.  DSR vil gerne gøre mere for 

studiemiljøet, have kontortider, planlægge arrangementer, etc. 

 

3. Rekruttering (bilag) 

Der har været et møde med AU Kommunikation omkring rekruttering, 
da rekrutteringsindsatsen har været for sløj i Emdrup de sidste to år. 
I Aarhus fungerer rekrutteringen fint, da den knyttes til Udays. Udays 
holdes ikke i Emdrup, da der kun udbydes én bacheloruddannelse. 
Det er blevet drøftet, hvordan infodagen i Emdrup kan gøres mere at-
traktiv. Det er derfor blevet besluttet at slå infodagen sammen men en 
uddannelsesvidenskabelig aftagermesse kl. 13-18 den 23. februar 2017. 
Hele UN vil blive inviteret og deltagere fra Aarhus kan få turen betalt. 
Pia Bramming, Jonas Lysgaard og Birgitte Dam åbner messen og kl. 16 
afholdes der infomøde. På dette tidspunkt syder huset forhåbentlig af 
uddannelsesvidenskabelig aktivitet, da aftagerpanel, alumner, VIP og 
nuværende studerende deltager på messen – blandt andet med små vi-
deoklip. Tiden er moden, fordi vi har færdige kandidater, der er i arbej-
de. Det er blevet foreslået, at hverve Jakob Fuglsang fra Politiken til de-
bat. 
Messen vil blive drøftet igen i UN, når der foreligger et program. 
 
Der er fremsat forslag om, at vi fremover skal hedde Campus København 
og ikke Campus Emdrup for at tydeliggøre, hvor vi er. 
Aarhus får ikke et lignende tilbud, da det først skal prøves, om det fun-
gerer. Vi kan ikke holde individuelle aktiviteter i Aarhus, da vi er lagt un-
der Udays. 
Det går dårligere for de studerende i Emdrup end i Aarhus. Vi skal være 
bedre.  
Der er stor efterspørgsel på praktikstuderende. Virksomheder vil sågar 
lægge deres praktik-årshjul om for at tilpasse sig os. Der er stor interesse 
og den skal vi løbe med på.  
Hvert forår lægges der kontrakter og aftaler ud. Der skal være et forum 
for kontakt og interesserede virksomheder. Det kan vi samarbejde med 
AU Career om. 
  

4. Speciale i artikelform og specialelængde 
 
Specialer i artikelform 
Der er bred enighed i UN om, at studerende ikke lærer det akademiske 
håndværk ved at skrive speciale i artikelform. Specialet er det grundlag, 
ud fra hvilket artiklerne efterfølgende kan skrives. Man kan ikke starte 
med artiklerne. 
Der rejses forslag om, at VIP kan søge timer til at vejlede (færdige) stu-
derende, der har skrevet gode specialer, i at skrive artikler. 
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Specialelængde 
På nuværende tidpunkt er der to forskellige specialetyper på Uddannel-
sesvidenskab. Speciale på 60-80 sider med mundtligt forsvar og speciale 
på 80-100 sider uden mundtligt forsvar. Specialet med mundtligt forsvar 
er ved at blive udfaset og vil derfor ikke blive drøftet. 
Uddannelsesvidenskab ligger i den tunge ende ift. de andre uddannelser 
på DPU. Vi kan argumentere for, at længden skal fastholdes af en særlig 
grund eller slutte op om en fælles længde på DPU. 
Det argumenteres for og imod ændring af specialelængden.  
Der vil blive indført et 10 ECTS specialeforberedende modul på 3. seme-
ster. Vi skal afklare, om det skal integreres på uddannelsen. Det er vig-
tigt, hvordan vi takler de nye vilkår for specialet ift. vejledning, studie-
ordning, administrering osv.  
Det besluttes, at uddannelsen skal søge om lov til at vente med at tage 
stilling til specialelængden, til vi har drøftet den nye KA-studieordning. 
Underviserne skal drøfte, hvad den gode opgave er. Det er ligeledes vig-
tigt, at vi gør studieordningens retorik så overodnet, at den ikke skal 
ændres hele tiden, da der er fremsat krav om, at studieordningerne tid-
ligst skal ændres efter et helt gennemløb. 
 

5. Valg 
Sidste år gik valget af studerende galt pga. for lidt info og fordi de stude-
rende søgte for sent. De endte med at blive suppleanter/observatører 
ikke regulære medemmer. Det skal vi gøre bedre i år. Det er vigtigt, at 
overholde tidsfristen og være sikre på, at Søren Fransén har modtaget 
indstillingen til deltagelse i valget. 
Der er lavet en fordelingsnøgle, så valgte medlemmer fordeles retfær-
digt på studiested, uddannelse og årgang. Der er plads til 6 studerende 
og 6 VIP. Der skal ligeledes vælges 2 studerende til SN og de behøver ik-
ke nødvendigvis være medlemmer af UN.  Valg af suppleanter er også 
ok. 
Observatører har ingen stemmeret. 
De studerende bedes give besked til Jonas og Birgitte, hvis der er behov 
for, at der skal kan lægges info, plakater mv. ud. 
Der er også valg til VIP. Ledelsen sender mail om valget til VIP i oktober. 
Valgte VIP får timer til at sidde i UN. 
Det aftales, at Kristine booker UN-møder i januar og februar 2017 og 
venter med at booke flere møder, til vi ved, hvem de nye medlemmer er 
og hvordan undervisning mv. falder.  
  

6. Evt. 
Audit trails handler om, at kvalitetssikringsprocedurer tjekkes.  Det kan 
f.eks. være, om der er skrevet referat til møderne i UN, foretages evalu-
ering mv. Det funger på Uddannelsesvidenskab. 
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 Medlemmer af akkrediteringsrådet skal tale med repræsentanter for 

forskellige grupper. 20 minutters drøftelse med hhv. studerende, VIP, 
Jonas Lysgaard etc.  
Der var møde sidste mandag med Nils Lehmann om, hvad der skal siges 
og ikke siges til disse møder. 
Jonas har forfattet et notat til almen oplysning om, hvad begrebet ”vi-
dengrundlag” dækker. Notatet er eftersendt til UN inden dette møde og 
Camilla Kurell bedes lægge notatet på facebookprofilen.  
DSR vil gerne bidrage med at klæde de studerende på og foreslår, at VIP 
orienterer de studerende om, at SN og UN eksisterer, kommer lidt tidli-
gere til undervisningen, så studerende kan stille spørgsmål og at der 
holdes infodage.
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 
a) Nyt fra Studienævnet 

b) Nyt fra afdelingen/administrationen 

c) Status på arbejdet i studieordnings-

gruppen 

d) Opfølgning på studiestartsprøven 

e) Julefrokostudvalg 

f) Nyt fra de studerende 

 40 minutter 

3. Rekruttering 

- Bilag 1 - Messe for uddannelsesviden-

skab mød studerende 2017 

UN bedes drøfte tiltag til rekruttering ift. aftagermesse, infodage og 

markedsføring. Under punktet vil vi ligeledes komme ind på optaget 

på Kandidatuddannelsen i 2016. 

20 minutter 

4. Speciale i artikelform 

- Bilag 2 - Sagsfremstilling artikelbaseret 

speciale 

I SN er der fremsat forslag om specialer i artikelform. På baggrund af 

vedlagte bilag ønskes en drøftelse af om denne specialeform skal ind-

føres på Uddannelsesvidenskab. 

20 minutter 

5. Valg Der skal vælges nye medlemmer til UN med tiltrædelse i februar 2017. 

Der er valg både blandt VIP og studerende. 

Det indstilles, at UN drøfter, hvordan vi rekrutterer studerende til UN 

(og SN) – hvad tænker studentermedlemmerne i UN? 

20 minutter 

6. Evt.  5 minutter 

 


