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Ekstraordinært møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
9. august 2016 kl. 9.00-10.30 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  
Camilla Kurell, Joachim Sloth Larsen, Jonas Andreasen Lysgaard, Lasse Micha-
el Rønaa, Malou Juelskjær, Oliver Alexander Tafdrup 
 
Tilforordnede: Pia Bramming, Birgitte Dam, Charlotte Herold Lange og Kristine Kirk 
Mørk  
 
Observatører uden stemmeret: Maria Møller og Ditte Thomsen 
 
Suppleant: Morten Nissen 
 
Afbud: Bente Elkjær, Asger Emborg, Kristina Mariager-Anderson, Lars Geer Ham-
mershøj, Lucas Lundby Cone, Anders Kruse Ljungdahl, Ida Werliin Holm, Kristian 
Petersen og Sofie Ottosen 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ingen kommentarer til dagsordenen. 
 

2. Studiestartsprøve på BA 
Prøven har til formål at finde spøgelsesstuderende, så de kan udmeldes, 
og vi undgår, at de tæller med ift. frafaldsbonus mv. Prøven handler der-
for ikke i særlig grad om læring. 
Det vedtages, at studiestartsprøven i september 2016 bliver en MCQ, 
der kobles til modul 1, da undervisningsplanerne allerede er sendt ud og 
studiestartsprøven i september 2017 vil blive knyttet til den nye studie-
ordning. 
Der skal indarbejdes en mere faglig studiestartsprøve i den kommende 
studieordning. Det foreslås, at prøven skal bestå af mindre opgaver eller 
deltagelseskrav til mundtlige oplæg i undervisningen. Forslag til og drøf-
telse af prøven sættes på dagsordenen på et af de kommende møder i 
UN. Derfor drøftes diverse input til prøven ikke på dette møde.  
 
Det vedtages, at det vedlagte forslag til en MCQ ikke skal anvendes i den 
nuværende form. Der er enighed om, at spørgsmål 1-5 og 10-12 udgår. 
Spørgsmål 6-9 og 13-14 kan genbruges. Jonas Lysgaard kontakter Lars 
Geer Hammershøj og hører, om han har kvalitative forslag til nye 
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 spørgsmål. Jonas skriver et udkast til en ny MCQ og sender den i høring i 

UN. Jonas skriver ligeledes udkast til studieordningsteksten, der skal 
sendes til godkendelse i SN. 
 

3. Førsteårsprøve på BA 
Modul 2 og 5 er hårde moduler. Der er ligeledes studerende, der har ud-
fordringer med modul 4. 
 
Der er enighed om, at andet semester er et langt hårdere semester end 
første semester, derfor vil UN ikke gå efter at ramme anbefalingen på 
præcis 45 ECTS i førsteårsprøven, men fokusere på den anden anbefa-
ling, at inddrage første semester.  
 
Ud fra forskellige parametre drøftes det, om modul 3 eller 4 skal indgå i 
førsteårsprøven. 
Det vedtages, at UN indstiller, at førsteårsprøven består af første seme-
ster og modul 4. 
Jonas Lysgaard afklarer, hvad gennemførslen er på modulerne. Hvis det 
viser sig, at kombinationen af modul 1, 2 og 4 er uhensigtsmæssig, skal 
sammensætningen af modulerne i førsteårsprøven genovervejes. 
 
Jonas fremstiller en indstilling, der sendes til høring i UN og efterfølgen-
de til godkendelse i SN.  
 

4. Evt. 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Studiestartsprøve på BA 
- Bilag 1 - Indførelse af studiestartsprøve pr 

010916 
- Bilag 2 - Forslag til MCQ 
- Bilag 3 - Eksempler på studiestartsprøver 

med øvelsesopgaver 

Drøftelse på baggrund af oplæg ved Jonas Lysgaard. 
 
På baggrund af indstilling fra uddannelsesudvalget, Arts, bedes uddan-
nelsesnævnene indstille til Studienævnet, hvordan studiestartsprøven 
skal implementeres i de bacheloruddannelser, der hører under uddan-
nelsesnævnet. 
Alle bacheloruddannelser skal have studiestartsprøve pr. 1/9 2016. 
 
Uddannelsesnævnet bedes udforme en tekst til beskrivelse af studie-
startsprøven, herunder udpege et fag på bacheloruddannelsens første 
semester, som prøven tilknyttes. Prøven vil ikke fremgå af eksamensbe-
viset, er ikke ECTS-belagt, og kobles derfor til et eksisterende fag. 
 
Studienævnssekretæren skal have teksten i hænde senest den 10. au-
gust 2016. Teksten skal sendes til studienævnsmailen 
(studienaevn.edu@au.dk).  
 
Se vedlagte bilag for uddybende information. 
 
Det anbefales, at prøven afvikles som aflevering af en MCQ (Multiple 
Choice Questionnaire) eller som aflevering af en øvelsesopgave.  
 
I MCQ-forslaget (se bilag 2) er spørgsmål 2-4 forældede og vil udgå eller 
blive ændret. Administrationen anbefaler denne løsning og at UN tilslut-
ter sig vedlagte MCQ. UN skal i så fald afgøre om prøven skal kobles til 
modul 1 eller 2. 
 
Hvis UN i stedet vælger en øvelsesopgave som studiestartsprøve (se bi-
lag 3), anbefales det at knytte prøven til de 2 afleveringer på modul 1. De 
studerende har to forsøg til at bestå studiestartsprøven, der kan kobles 
til de to afleveringer på modulet. Ulempen ved dette valg er, at bedøm-
melsen skal foreligge 3 dage efter aflevering af 1. opgave og 2. opgave 
skal afleveres senest en uge efter opgave 1. Derudover skal bedømmel-

40 minutter 
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sen for begge prøver senest foreligge den 28. september.  

3. Førsteårsprøve på BA 
- Bilag 4 - Førsteårsprøven – notat 
- Bilag 5 - Notat vedr sagsbehahandling af 

førsteårsprøven disp 

Drøftelse på baggrund af oplæg ved Jonas Lysgaard. 
 
Gældende fra 1. september 2016, skal der fastsættes førsteårsprøve på 
alle bacheloruddannelser på Arts. Ifølge AU’s generelle regler, skal før-
steårsprøven omfatte mellem 30 og 60 ECTS. Den studerende skal have 
bestået førsteårsprøvefagene senest inden udgangen af første studieår.  
 
Uddannelsesnævnet bedes udpege, hvilke fag på bacheloruddannel-
sens første og andet semester, der skal indgå i førsteårsprøven.  
 
Studienævnssekretæren skal orienteres om, hvilke moduler der indgår 
i førsteårsprøven senest den 10. august 2016. Orienteringen skal sendes 
til studienævnsmailen (studienaevn.edu@au.dk).  
 
Se vedlagte bilag for uddybende information. 
 
Det indstilles, at førsteårsprøven fastsættes som en generel Arts-model 
baseret på følgende principper: 

 Det samlede omfang af førsteårsprøven skal være på 45 ECTS  
 Når uddannelsens struktur ikke muliggør, at førsteårsprøvens 

omfang er på 45 ECTS, er omfanget af førsteårsprøven fastsat til 
40 ECTS 

 Studienævnet træffer for hver uddannelse beslutning om, hvilke 
specifikke fag, der indgår i førsteårsprøven. Det anbefales, at de 
30 ECTS på første semester indgår i prøven. 

  
Det er afklaret, at det er vigtigere at ramme 45 ECTS frem for at placere 
30 ECTS på første semester. Derfor anbefaler administrationen, at hele 
2. semester indgår i førsteårsprøven og enten modul 1 eller 2 på. 1. se-
mester. Det frarådes at vælge moduler med undervisningsdeltagelse 
som eksamen, da prøvens mål er, at vurdere studieegnethed. Det frarå-
des også at vælge moduler med løbende afleveringer, da UN skal vælge 
prøver, der tilskynder de studerende at blive færdige. Derfor peger ad-
ministrationen på, at førsteårsprøven består af modul 2-5.  

40 minutter 

4. Evt.  5 minutter 
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