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Referat  

 

 
Tidspunkt: torsdag den 7. november 2013, kl. 10-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi), Lars Holm 

(Pædagogisk antropologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), 

Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogi-

ske sociologi), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, suppleant 

(Pædagogisk antropologi), Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi), Pernille Ro-

senbæk, suppleant (Uddannelsesvidenskab), Jacob Auring Grimm (Pædagogisk 

filosofi), Asbjørn Sørensen, suppleant (Pædagogisk antropologi) 

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram (AU Studier), Merete Ju-

stesen (AU Viden). 

 

Afbud: Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Pia Bramming (Uddannel-

sesvidenskab), Iris Hauksdottir, suppleant (MALLL og Pædagogiske sociologi), 

Heidi Rosengren (Generel pædagogik) 

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes. Dog fremrykkes alle beslutningspunkter, da 

nævnet ikke er beslutningsdygtigt efter kl. 12.  

 

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder/Uddannelsesledere 

- Studieleder har haft møde med ARTS Karrierevejledning ved Lotte Kofod 

Ludvigsen i Aarhus. Studieleder foreslår på den baggrund, at nævnet in-

viterer Lotte Kofod Ludvigsen til et formiddagsmøde for at diskutere, 

hvorledes IUP forholder sig til karrierevejledningsområdet.  

- Studieleder orienterer at have afholdt møde med Helle Hvass fra CUDiM 

(Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier) for at afklare, 

hvorledes uddannelserne kan gøre brug af CUDiMs ekspertise. Der er ta-
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le om at tiltag udvikles mellem konkrete uddannelser/undervisningsforløb 

og input/facilitering gennem CUDiM. Studieleder foreslår, at der indledes 

en dialog omkring konkrete samarbejder mellem CUDiM og uddannelses-

lederne.  

- Status på lokaler: forårets undervisning planlægges så vidt muligt efter 

indmeldte lokale- og tidsønsker, men studieleder beder uddannelsesle-

derne meddele deres fagmiljøer, at der kan forekomme ændringer i hen-

hold til dekanens retningslinjer, hvor undervisning kan finde sted i tids-

rummet 8- 18.  

- Søren B. Fransén opridser kort en overordnet positiv studenterevaluering 

af studiestarten. Evalueringerne er fremsendt til uddannelseslederne og 

bedes behandlet i fortrolighed i UFU’erne på grund af personfølsomme 

oplysninger. Studieleder og uddannelseskonsulent vil på baggrund af er-

faring og evaluering udarbejde forslag til næste års studiestartsprogram.  

 

b. Studienævnsformand 

 

Formanden orienterer om punkter til kommende SN-møde, der kræver 

UFU’ernes forberedelse:  

-Dimittend-/beskæftigelsesundersøgelse for 2012 (skriftlig opsamling) 

-Undervisningsevaluering for F13 (skriftlig opsamling) 

-Undervisningsplaner for F14 (tilbagemelding om status) 

 

Dertil: 

-Trøjborg-Emdrup problematik (notat fra formanden) 

 

Generelt: formanden informerer, at der arbejdes hen imod at referatet 

skal kunne bruges som styringsredskab, hvoraf arbejdsopga-

ver/ansvarstildeling fremgår. 

  

c. Studiechef 

-Orienterer om ny organisationsstruktur. Der vil fortsat være uddannel-

sesrettede teams og dertil to store administrative teams:  

 

Om nye teams i AU Studier ARTS 

Pr. 1. november er der udmeldt en ny organisering af Au Studier ARTS: 

To store administrative teams der begge koordineres af en teamkoordinator: Kri-

stine Kirk Mørk 

Disse teams mødes hver 2. uge  

Teams’ne er udsprunget af dialogen mellem AU Studier og Dekanatet (startende 

dec. 2012) om betjening af uddannelsesledere og UFU. 

I denne uge eller næste(?) behandles en beskrivelse af samarbejdsfladerne i fa-

kultetsledelsen. 

Derudover vil AU Studier Emdrup fortsat være organiseret omring mindre uddan-
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nelsesteam som ikke længere har en fast (pålagt) mødekadence, men som kan 

mødes/samles efter behov. Disse teams er selvledende teams og består af den 

respektive med arbejder fra SNUK (herefter kaldet Uddannelseskoordinator), ek-

samenssekretær(er) og studiesekretærer(er).  

Uddannelseskoordinatoren rolle udgøres primært af UFU-betjening, legalitetskon-

trol og kvalitetssikring af studieordninger og sagsbehandling i regi af den/de re-

spektive UFU og Uddannelser. 

/SRJ 071113 

 

-Tempus er overgået til instituttet per 1. oktober 2013. Studiechefen 

fremsender køreplan for overdragelse til uddannelseslederne, således at 

det er tydeligt, hvem de skal henvende sig til mhp. registrering af timer.  

 

d. AU Studier 

Fællesdag for de fire studienævn på Arts den 22.januar 10-16, på initiativ 

af prodekan for uddannelser Marianne Ping Huang. Programmet kendes 

ikke. 

 

e. Vejledning og studieinformation (VEST) 

Ingen meddelelser 

 

 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Bacheloruddannelse i Pædagogik 

 

Studieleder har fremsendt Forhåndsansøgning til universitetsledelsen til 

nævnet mhp. mulighed for kommentarer. Studieleder opridser, at ar-

bejdsgruppen har forsøgt at balancere udarbejdelsen af den nye bache-

loruddannelse mellem Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

(AU) og Bacheloruddannelsen i Pædagogik (KU). Dertil er det foreslået, 

at uddannelsens titel er Bacheloruddannelse i Pædagogik. Uddannelsen 

skal kunne opfylde adgangskravene til alle pædagogiske kandidatuddan-

nelser på IUP. Det skal stadig besluttes på hvilken kandidatuddannelse 

retskravet skal placeres. Kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik er 

dog oplagt.  

 

Studieleder nedskriver kommentarer fra medlemmerne, og viderebringer 

disse til arbejdsgruppen. Studieleder beder uddannelseslederne om at 

melde tilbage med forslag om aftagere.  

 

Bilag: Forhåndsansøgning til universitetsledelse 
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b. Fremdriftsreformen ved Sissel R. Johansen 

 

Studiechef fremlægger otte temaer med relevans for uddannelsesplan-

lægning som følge af Studiefremdriftsreformen. Nogle problemstillinger 

adresseres administrativt, andre skal reguleres gennem studieordnings-

ændringer. De endelige bekendtgørelser afventes. De otte temaer er:  

 

1)Obligatorisk tilmelding på 30 ECTS per semester 

2)Mulighed for at indføre studiestartsprøve 

3)Mulighed for at ændre på førsteårsprøve 

4)Tvungen merit (Studieordning (SO)) 

5)Tvungen merit ved studieskift 

6)Afskaffelse af supplering: ændre adgangskrav i studieordningerne (SO) 

7)Midlertidig indskrivning (adm. på vegne af dekan) 

8)Mulighed for vinteroptag 

 

Formanden foreslår, at der nedsættes arbejdsgruppe, der indtænker 

konsekvenserne af Studiefremdriftsreformen iht. studieordninger. Studie-

chefen tager initiativ, når bekendtgørelserne er endeligt godkendte.  

 

Nævnet diskuterer reformen og mener, at et stort frafald må forventes, 

dertil forventes ny ansøgersammensætning som konsekvens af bortfaldet 

af suppleringsuddannelserne. I dette lys foreslås det, at nævnet bør af-

dække og forholde sig til en strategi for, hvor de studerende kan ’kanali-

seres’ hen, og sikre at Vejledningen er klædt på iht. til evt. strategi (tom-

plads, sommerskole, Masteruddannelser). Studiechefen tager initiativ, 

når bekendtgørelserne er endeligt godkendte. 

 

   

Bilag: Bortfald af supplering 

Bilag: Studiefremdriftsreform 

Bilag: Udkast høringssvar 

  

3. Beslutningspunkter 

 

a. Godkendelse af eksamensplaner/ved Studiechef 
 
Eksamensplanen for vinter 2014/15 udskydes eftersom planen ikke pt. er afstemt 
mellem AU Viden og AU Studier.  
 

Nævnets medlemmer stiller forslag om at rykke eksamensperioden frem, således 

at afleveringsfristen for opgaver med mundtligt forsvar er 27. maj og rent skriftlige 

opgaver er 3. juni. Mundtlig eksamensperiode er uge 25 og 26. Forslaget god-

kendes, og studiechefen bringer dette videre til administrationen i AU Studier. 
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Masteruddannelserne fastholder dog tidligere udmeldte eksamensperiode. Tidli-

gere vedtaget semesterlængde bibeholdes. 
 
Studieleder foreslår, at nævnet som konsekvens af fremdriftsreformen, diskuterer 
hvorvidt eksaminer skal fordeles ud på semesteret for at lette presset på de stu-
derende.  
 

b. Forslag til ny forretningsorden for Uddannelsesfagudvalg ved adm.  
 
Efter opfordring fra UFU’et for Masteruddannelserne fremsætter studie-
chefen forslag om en ny forretningsorden for Uddannelsesfagudvalg på 
IUP. Som følge af den fornyligt vedtaget forretningsorden for studienæv-
net, fordres en tilpasning af kompetencedelegation til UFU’erne. 
UFU’erne er således et rådgivende organ, der indstiller til nævn og stu-
dieleder.  
 
Forslag vedtages.  
 
Som følge deraf foreslås oprettelse af et forretningsudvalg under nævnet 
til behandling af merit- og dispensationssager. Det besluttes at nedsætte 
et FU bestående af formanden og studentermedlem Pernille Rosenbæk 
frem til 1. februar 2014, når det nye nævn træder sammen.  
 
Administrationen fremsender plan over FU arbejde.  
 
Bilag: Forretningsorden til godkendelse   
Bilag: Oplæg til oprettelse af forretningsudvalg 

  

c. Forslag til ændring retningslinjer for dispensationspraksis i forbindelse 

med 5-årsreglen 

 

Pernille Munkebo Hussmann fremlægger forslag og nævnet tiltræder de 

nye retningslinjer for behandling af dispensation fra 5-årsfristen.  

 

Der er tale om en skærpelse: 

  

 Dispensation gives til den resterende normerede studietid (fuldtid) + et år 
til specialet - og ikke automatisk 2 år til alle, uanset hvor mange ECTS de 
har bestået på ansøgningstidspunktet. 

 Planen for færdiggørelse SKAL indeholde tilmelding til undervisning det 
efterfølgende semester, såfremt dette er muligt i forhold til undervisnin-
gens placering (man kan altså ikke vente ½ år med at læse de sidste 
ECTS) 

 
Bilag: Sagsfremstilling med forslag til godkendelse 

  

d. Optagelsesmanualer til godkendelse ved adm.  

 

Optagelsesmanualerne kan ikke godkendes, da de relevante filer ved en fejl ikke 
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er blevet medsendt. Punktet behandles til næste møde.  

 

Nævnet bedes ligeledes forholde sig til at uddannelserne godkender forskellige 

forløb (hhv. 3- og 4-årigt) på Bachelor of Education (BE.d.)(Færøerne) som ad-

gangsgivende. Bachelor of Education giver efter et tre-årigt forløb adgang til Ma-

ster/Kandidatuddannelsen, og efter 4 år adgang til at virke som folkeskolelærer 

eller pædagog.  

Det besluttes, at de uddannelser der i forvejen godkender Bacheloruddannelsen i 

Education, godkender det tre-årige forløb som adgangsgivende.  

Adm. videreformidler til AU-Optag.  

  

Bilag: Optagelsesmanualer 

Bilag: Årshjul for optag 

  

e. Eventuelt  

 

f. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

Udgår 

 

 

Punkter til næste gang:  

Erfaringsopsamling omkring optagelsesprocedure i forbindelse med E13 (adm.).   

 

Punkter til senere møder: 

-Karrierevejledning på IUP ved Lotte Kofod Ludvigsen 

- Dialog omkring konkrete samarbejder mellem CUDiM og uddannelseslederne.  

 


