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Møde i Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab (UFU) 

den 16. marts 2012 kl. 10-13 i A308 Emdrup og 252 på Trøjborg. 

 

Deltagere: Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, 

Per Fibæk Laursen, Merete Wiberg, Luna Christensen, Louise Junge, Louise 

Lagoni. 

Tilforordnede: Thorkil Munch Lund, Nina Rasmussen, Christian Hestbæk  

Afbud: Anders Mark Mathiassen, Dorte Puggaard Kristensen, Pernille Rosen-

bæk, Ane Qvortrup (suppleant), Laila Parbst 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Da Christian Hestbæk blev nødt til at forlade mødet før tiden, blev 
det vedtaget at behandle pkt. 11, Høringssvar kandidatuddannelsen, 
efter pkt. 4. 
Merete Wiberg beklagede, at dagsorden var udsendt meget sent (da-
gen før mødet), hvortil Pia Bramming svarede, at materiale burde 
udsendes mindst 4 dage før mødet. 

Dagsorden godkendt. 
 Ad. Referat fra 1. møde: Der blev udtrykt bekymring omkring vej-
ledsnormen, som man fandt var for lav. 
Referatet godkendt med denne bemærkning. 
 

2.  Valg af næstformand 
        De studerende havde peget på Luna Christensen, som hermed er       

næstformand. 
 

3. Høring af standardforretningsorden for uddannelsesfagud-
valg 
Det blev anført, at der mentes ”kommissorium” og ikke ”standardfor-
retningsorden”. 
Formanden, Pia Bramming, mente, at teksten omfattede mange ”hon-
nørord”. I stedet skulle teksten fokusere på at få hverdagen til at hænge 
sammen: hvordan få underviserteams til at hænge sammen og en dia-
log imellem dem, ændre den årlige plan for UFU til at omfatte en or-
ganiseret ledelsesinformation. 
 
Per Fibæk Laursen mente, at for bacheloruddannelsen var undervis-
ning i teams ikke relevant. 
 
Lars Geer Hammershøj anførte, at den daglige administration tids-
mæssigt udgjorde ca. 50%. Merete Wiberg ønskede, at der blev gode 
betingelser for stabil drift. 
 
Thorkil Munch Lund efterlyste en bedre kommunikation fra Kbh. til 
Aarhus. 
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Pia Bramming meddelte, at der ville blive udarbejdet en standardfor-
retningsorden for hele Arts. Christian Hestbæk ville stå for at udsende 
udkastet til udvalget. 
 

4. Meddelser 
a./b. Nyt fra årgang 2010 og 2011. 

Louise Lagoni omtalte de mest diskuterede sager: Merit, kan-
didatuddannelsen. Til problemet med merit nævnte Christian 
Hestbæk, at til en meritansøgning forlangtes dokumentation 
for omfang, fagbeskrivelse og niveau. 
 
Thorkil Munch Lund meddelte, at der havde været en dalende 
interesse for øvelsesundervisningen i kvantitative metoder. 
Underviserne havde tilsyneladende ikke taget kritikken  op, 
hvilket bl.a. gik på, at der havde været for kort frist til læsning 
af teksterne, som ydermere havde været vanskelige, meget 
matematiske formler. 
Samme dalende interesse havde omfattet kvalitative metoder, 
hvor man i evalueringsskemaet kunne ønske bedre mulighe-
der for kommentarer. 
Louise Junge mente, at der var for lang tid fra sidste under-
visningsgang til 1. eksamensgang.  
Det blev drøftet, om eksamensformen multiple choice burde 
ændres til en lille undersøgelse.  
Hertil bad Pia Bramming om, at sekretariatet fandt studie-
nævnsbeslutningen om denne eksamensform til næste møde. 
Pia Bramming ville indskærpe over for visse undervisere, at de 
strammede op.  
Pia Bramming anbefalede, at der blev lavet et skema over 
øvelser og eksamener, især - som Thorkil Munch Lund påpe-
gede - er forårssemestret meget sammenpresset. En elektro-
nisk kalender sendes til Christian Hestbæk og Pia Bramming. 
 

c. Erfamøde i Aarhus 
  Der er kommet 2 gode og ærlige studenterstudievejledere. Til  
 informationsmøderne i Aarhus og København havde der været 

70-80 deltagere. Spørgelysten havde ikke været stor. 
 
d. Nyt fra øvelseslærerne  (møde m. UA den 20.4.)  

Pia Bramming har indkaldt til møde med øvelseslærerne d. 
20. april. Der havde været 8-10 ansøgere til en stilling som vi-
denskabelig assistent. 

 Øvelseslærerne og valgfagsunderviserne var overraskede over, 
at de også skulle påtage sig vejledning.  

 
e. Udviklingsdag alle undervisere 
 Der er behov for yderligere koordinering mellem modulkoor-

dinatorer og øvelseslærere. Pia Bramming indkalder til møde 
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f. Valgfag  
 Christian Hestbæk havde skrevet til valgfagsgruppen, bestå-

ende af Bent B. Andresen og Anders Holm – problemer med at 
få respons fra Anders Holm af dem. Per Fibæk vil rykke ham. 

 
g. Akademisk skrivecenter 
 De to meget ansete skrivevejledere, Peter Stray Jørgensen og 

Lotte Rienecker, var blevet ansat på skrivecenteret, og der var 
allokeret 25% af deres arbejdstid til bachelorstuderende. 

 Der ville blive lavet en behovsundersøgelse på grundlag af fo-
kusgruppeinterviews. De to ville blive inviteret til mødet d. 
20.4. 

 
 

11.      Høringssvar kandidatuddannelsen  
 Høringsudkastet havde været til behandling i studienævnet og havde 

fået en hård medfart, overraskende også af dem, der var med i arbejds-
gruppen, som ikke følte sig hørt. Stridspunkter var navnet, uddannel-
sesvidenskab, indhold var ikke akademisk nok, specialisering og optag. 

 Der ville blive afholdt et internatseminar d. 12.-13. april om nyt forslag. 
 Der er i dag to specialiseringer – uddannelsesadministration og HR. 

Per Fibæk Laursen mente, at en tredje kunne være mere pædagogisk 
orienteret, f.eks. udvikling af uddannelser. Merete Wiberg mente, at 
man ikke skulle gøre uddannelsen for erhvervsorienteret. 
Malou Juelskjær så gerne, at man indførte andre eksamensformer, 
f.eks. pp-præsentationer. 
Pia Bramming sender konklusionen til udvalgets medlemmer 
 

5. Meritpraksis 
Pia Bramming får alle meritsager, som er uddelegeret til UFU og ind-
stiller en beslutning til studienævnsformanden. Hun foreslår nedsættel-
se af et underudvalg. Afslagssagerne vedrører merit der søges for fag, 
der intet har med uddannelsesvidenskab at gøre. Pia Bramming vil til 
næste møde komme med eksempler på meritsager.  
 

6. Bemanding i Aarhus 
Merete Wiberg mente, at man burde kortlægge muligheden for, at Aar-
hus-underviserne så vidt muligt kunne forestå undervisningen i Aarhus. 
Imod dette mente Lars Geer Hammershøj, at den undervisning, der var 
sket parallelt var kørt godt, og at det væsentligste var, at undervisnin-
gen var kvalificeret. 
 

7. Resultater fra studiemiljøundersøgelsen 
Pia Bramming mente, at 23 timers ugentlig undervisning var for lidt. 
Underviserne skulle opfordres til at kræve mere litteraturlæsning. 
Thorkil Munch Lund, Luna Christensen og Louise Lagoni mente, at tek-
sterne var rigeligt svære. Per Fibæk Laursen og Lars Geer Hammershøj 
mente, at underviserne burde opfordre de studerende til mere selvstu-
dium, selv opsøge f.eks. forelæsninger. Luna Christensen anbefalede 
dannelse af studiegrupper. Louise Lagoni mente, at der ofte lå pensum 
så tæt på eksamensdatoen, at de studerende ikke orkede at læse mere.  
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Pia Bramming ville på udviklingsdagen for alle undervisere tage punk-
tet om studieaktivitet og niveau op til drøftelse. 
Sekretariatet blev anmodet om at udsende resultatet af studiemiljøun-
dersøgelsen til alle undervisere. 
 

8. Proces for undervisningsevalueringer 
Punktet blev udskudt til næste møde, når Christian Hestbæk var til ste-
de. 
 

9. Studiestart 2012 
a.   Information om AU-tiltag (cheftutorer etc.) 

Der er valgt 3 tutorer i København og nu 2 i Århus. 
Det er vedtaget, at hyttetur i Aarhus og Kbh. bliver i uge 
38. 
Pia Bramming deltager sammen med de 5 første modulansvarlige i 
introduktionsugen i Aarhus og Kbh. 
Der indkaldes til møde om introforløbet d. 19. april i A308 kl. 15-17. 
Det skal tilstræbes, at tutorer vælges således at de er til rådighed i 1 
semester (og f.eks. ikke er i virksomhedspraktik). 
 

10. Undervisningsplaner for E2012 
Omfang af forelæsninger blev diskuteret. Det tidligere studienævn har 
besluttet, at der på 1.-0g 2. semester gives 3 timer, og på obligatoriske 
fag på 3.-4. semester gives 4 timer. Om det er hensigtsmæssigt skal ta-
ges op på seminar for alle undervisere og øvelseslærere. 
 

11. Evt. 
Intet 
 

 

 

 
   
  


