
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde i Koordinationsudvalget for Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab 
den: 10. juni kl. 10.00-11.00 
Emdrup lokale D118, Aarhus lokale 2113-252 Trøjborg 
 
 
Deltagere: Pia Bramming, Bjarke Lindsø Andersen, Bente Elkjær, Jonas Greve Lysgaard, Sara B. B. Jeppesen 
Oliver Tafdrup 
Tilforordnede: Kristine Kirk Mørk,  
Afbud: Karen Rohrberg Jensen, Birgitte Dam 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat er undervejs. Ingen kommentarer til dagsordenen. 
 

2. Meddelelser 
Pia Bramming orienterer om, at meddelelser fra uddannelseslederen, information om In-
trokursus og studiestart tages på det fælles UFU-møde. 

a. Nyt fra de studerende 
Der er intet væsentligt nyt. 

b. Personale 
Der er en udfordring på uddannelsesjura, da bemandingen mangler. Det løses 
ved at supplere med adjunkt fra jura.  
 

3. Ændring af titel på specialisering? 
Ændringsforslaget drøftes, herunder hvilke internationale konnotationer de to forskelli-
ge begreber har. Der er enighed blandt underviserne om, at Educational Management er 
for snævert et begreb ift. Humane Ressourcer. Det bliver ledelsesfokuseret frem for at 
rette fokus på læring, uddannelse osv. Den engelske titel sender budskab om, at speciali-
seringen er engelsksproget. 
Det aftales, at uddannelsen lufter ændringen med underviserne, men på baggrund at af 
ovenstående og at ændringen som minimum kræver en ny studieordning tilslutter 
UFU’en sig ikke umiddelbart forslaget. 
 

4. Undervisningsplan for modul 1 til godkendelse 
Udvalget drøfter undervisningsplanen og Pia Bramming sender kommentarer til modul-
koordinatorerne. 
 

5. Mentorordning på uddannelsesvidenskab? (Sara) 
Sara Jeppesen præsenterer et forslag om at undersøge, hvor er frafaldet størst og hvor 
de største frustrationer er. Indeværende semester er frustrerende. Der ønskes en men-
torordninger så ’ældre’ studerende er mentorer for nye.  
På Bacheloruddannelsen trækker 4. semesters modul 8-10 tænder ud. Sara Jeppesen vil 
arbejde videre med ideen. Pia Bramming sender mail til Sara om studenterinstruktorer 
på BA. Sara Jeppesen vender ideen med instruktorerne på BA, da instruktorordningen 
evt. kan udvides til KA. De studerendes repræsentanter bakker op om ideen. En gulerod 
til at hverve mentorer kan være et kursus, så mentorerne får en form for certifikat. Kur-
set kan evt. være i regi af CUDIM. Det understreges, at ordningen skal være for alle ikke 
kun studerende med udfordringer. 
 
Punktet tages op igen til næste møde den 8. september. 
 



 

 

    

Side 2/3 

 

 
 

 

6. Forslag: Studenterhjælp til kopiering af kompendier (Bjarke) 
BA-studerende har meldt sig gratis til projektet på bacheloruddannelsen. UFU’en er eni-
ge om, at det er fint med lille aflønning, hvis det er muligt. Det skal undersøges, om der 
kan findes midler til aflønning. 
Det er en udfordring ift., hvem der gør hvad, også set ift. Laila Parbsts arbejdsopgaver. 
Pengene bliver synlige, hvis studerende skal aflønnes, selvom det i princippet er for dyrt, 
at VIP’erne udfører opgaven. 
Hvis opgaven skal udføres af studerende, skal VIP’erne kun sende litteraturlister, så ord-
ner medhjælpen resten.  
UFU’en indstiller, at alle artikler mv. der kan fremsøges ikke skal i kompendier. I stedet 
kan VIP skrive link i undervisningsplanerne. VIP kan angive i litteraturlisten hvor teksten 
findes. Er den en bog, der skal købes, en artikel, der skal hentes, eller i kompendiet. 
 

7. Evt.  
Kristine Kirk Mørk orienterer om, at flere studerende har ønsket at ændre den valgte 
specialisering inden semesterstart. Da afgørelsen danner præcedens, ønskes UFU’ens 
holdning til sagen. Der er enighed om, at de studerende ska have lov til at ændre specia-
liseringen. Hvis de ændrer fag undervejs i forløbet skal specialiseringen kaldes selvtilret-
telagt forløb. 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  2 minutter 

2. Meddelelser  
a. Nyt fra de studerende 

(øvrige meddelelsespunkter 8 minutter  

3. Ændring af titel på specialisering Det er blevet foreslået at ændre titlen på specialiseringen Human Resourses til Human 
Educational Management. Det indstilles, at udvalget drøfter, om en ændring af titlen skal 
igangsættes.  

10 minutter 

4. godkendelse af modul 1 Godkendelse af undervisningsplan. Sara/Oliver – Bente/Jonas 15 minutter 

5. Mentorordning Mentorordning på uddannelsesvidenskab 
Studerende foreslår mentorordning oprettet. Sara indleder. Diskussionspunkt 

10 min 

6. Studenterhjælp til kompendier Studerende foreslår, at der ansættes en timelønnet studentermedhjælp ved semester-
start til at låne, downloade og scanne ind og sende kompendier til trykkeri m.v. Drøftelse 
 

10 

7. Eventuelt  5 minutter 

 


