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Referat for IUP studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: torsdag den 10. oktober 2013, kl. 10-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi), Charlotte Ma-

thiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia 

Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikud-

dannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL 

og Pædagogisk sociologi), Gorm Hansbøl (Masteruddannelserne), Mette Lykke 

Gravgaard, næstformand (Pædagogisk antropologi), Heidi Rosengren (Generel 

pædagogik), Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi), Jacob Auring Grimm (Pæ-

dagogisk filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst) 

 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Karen Bjerg Pedersen  

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen (studie-

nævnssekretærer) 

 

Gæst pkt. 3a: Morten Jacobsen, VEST, Bolette Hansen (Trøjborg adm.) 

Gæster pkt. 3b: Ditte Hessellund og Rune Kappel (PPU) 

Gæster pkt. 3c: Helle Hvass (CUDiM) 

 

Afbud: 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent, Kristian Birk (MALLL og Pædagogisk so-

ciologi), Jacob Svan Sterlie (Uddannelsesvidenskab), Kora Canger (Didaktikud-

dannelserne) 

 

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

- Lars Holm ønsker at pkt. 1 frafalder 

- Pia Bramming ønsker personsag diskuteret (pkt.6) 

- Pia Bramming ønsker punkt om censorkorps (pkt.5) 

- Pia Bramming ønsker drøftelse om plagiatsager (pkt.5) 

- Tomas Højgaard ønsker oprids af valgfagsindkaldelse E14 (pkt.2d) 

 

Det bemærkes af medlemmerne, at den sene fremsendelse af bilag opfattes som 

er problematisk. Alle bedes bidrage til rettidig fremsendelse, således at nævnets 
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medlemmer har tilstrækkelig tid til at forberede sig.  

 

b. Godkendelse af referat  

Punktet frafalder, da referatet ikke er færdigt, kan punktet ikke behand-

les.  

 

Referatet fra september-mødet sendes i mailhøring.  

 

Medlemmerne finder det problematisk, at referatet lader vente på sig og 

indskærper, at det forventes udsendt få dage efter mødet til studie-

nævnsformand og studieleder, og derefter senest en uge efter mødet er 

afholdt til nævnets medlemmer.  

 

Adm. tilretter de fornyligt godkendte retningslinjer for referatets kadence.  

 

Referatet fra nærværende møde bedes fremsendt til stedfortrædende 

formand Lars Holm til gennemsyn, da formanden er på ferie.  

 

1. Oplæg  

 

a. Undervisningsevaluering på IUP 

Punktet frafalder, da arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at mødes. 

Det vil sige, at den nye evalueringspraksis, som der således fortsat ar-

bejdes på, først kan få virkning fra F14.  

 

2. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

-ARTS uddannelsesudvalgsmøde: der pågår pt. en diskussion af uddan-

nelsesstruktur på tværs af institutter.   

- Der skal oprettes en ny uddannelse under IUP efter pålæg fra dekanen: 

BA i Almen Pædagogik med optag fra 2015. Uddannelsen udbydes kun i 

Aarhus, og skal evt. tænkes ind i en tomplads-ordning. Denne mulighed 

undersøges af studiechefen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal af-

levere en forhåndsansøgning til universitetsledelse medio uge 43. Med-

lemmerne er: Pia Bramming, Tomas Højgaard, Mette Saks Nielsen, Eva 

S. Viala, Alexander Christian von Oettingen, Hans Siggaard, Merete Wi-

berg.  

 

Pia Bramming vil gerne have taget til referat, at hun finder det problema-

tisk at oprette en ny bacheloruddannelsen set i lyset af, at de nyeste ud-

dannelser stadig har bemandingsproblemer.  

Studienævnet ønsker blandt andet på den baggrund at rette en kritik til 
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ledelsen: studienævnet finder det problematisk, at nævnet ikke har været 

inddraget i beslutningen om at oprette en ny uddannelse under IUP, hvil-

ket er normal procedure. Dertil vil studienævnet gerne påpege det pro-

blematiske i at oprette en ny uddannelse under den nuværende beman-

dingssituation. Studienævnet mener ikke, at det kan sikre kvaliteten af 

yderligere undervisning, og studienævnet udbeder sig en konkret strategi 

for bemandingssituationen fra dekanen.  

 

Studienævnet adresserer ovennævnte bekymring til institutleder og de-

kan via referatet, og derefter beslutter studieleder og studienævnsfor-

mand hvorledes denne bringes videre.  

 

Studieleder orienterer om Syllabus (et elektronisk lokalebooking-system). 

IUP tiltræder fra F14 (med virkning fra E14) med den konkrete planlæg-

ning. For F14 gælder det at lokalefordelingen offentliggøres i december 

efter at kursuskataloget er offentliggjort. Det vil sige, at de studerende ik-

ke kender deres undervisningsdage før december.  

Syllabus fungerer efter dekanens retningslinjer for undervisningsplan-

lægning, som er opdateret den 3. oktober 2013. Studiechefen fremsen-

der disse til uddannelseslederne.  

Studienævnet finder ovenstående problematisk, og ønsker at gøre op-

mærksom på, at der blandt IUP-studerende er stor geografisk spredning, 

hvorfor tidlige og sene lektioner er problematiske. Studienævnet indstiller 

til at undervisningstidspunktet er tilgængeligt for de studerende ultimo ok-

tober.  

 

b. Studienævnsformand 

Orienterer om diskussion af Fremdriftsreformen i ARTS Uddannelsesud-

valg. 

  

c. Studiechef 

Den endelige Fremdriftsreform afventes fra ministeriet. AU har centralt 

igangsat arbejde omkring, hvorledes AU kan leve op til reformens krav. 

Fremdriftsreformen træder i kraft 1. juli 2014.  

 

Studiechefen orienterer om to ny-ansættelser per 1. november i SNUK-

båndet.  

 

d. AU Studier 

Orientering om studieordningsarbejde og kommende indkaldelse. Denne 

forløber efter samme tidsplan som sidste år.  

 

Orientering om valgfagsprocedure for F14. Studieleder ønsker en over-

sigt over valgfagsudbud tilsendt. Marianne Høyen ønsker oversigt over 
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forhåndsgodkendelser tilsendt (adm.) 

Studieleder ønsker, at lave plakater/opslag over valgfagsudbud internt på 

IUP (ESV).  

 

e. Vejledning og studieinformation (VEST) 

Ingen meddelelser.  

 

3. Diskussionspunkter/status 

 

a. Status på uddannelsernes studiestart 

 

Morten Jacobsen fra VEST (Vejledning og studieinformation) orienterer kort om 

dennes oplevelse at årets studiestart i primært Emdrup. Planlægningen af studie-

start er i år overgået fra VEST til instituttet, og VEST’s tilbød i år at deltage i stu-

diestartsdagene med besøg og information fra/om studievejledningen. Morten 

Jacobsen oplevede dog, at de enkelte uddannelsesledere ikke efterspurgte dette 

tilbud, eller ikke gjorde dette tidsnok, således at der enten foregik uddannelses-

lokale arrangementer, eller at vejledningen hastigt måtte indpasse sig de lokale 

programmer. Morten Jacobsen orienterer, at uddannelseslederne vil blive invite-

ret til møde vedr. tilbud om studiegruppefacilitering i forbindelse med næste stu-

diestart.  

 

Karen Bjerg Petersen og Bolette Hansen orienterer, at studiestarten på Trøjborg 

grundlæggende var et positivt forløb. Der var dog en oplevelse af, at de overord-

nede rammer for planlægningen af studiestarten var noget uklare, og således 

blev de enkelte uddannelser supporteret meget forskelligt. Dertil kommer at en-

kelte uddannelser gjorde brug af frivillig arbejdskraft, hvorimod andre fik udbetalt 

løn for samme indsats. Det indstilles at programmet skal være planlagt og til-

gængeligt tidligere end midt august, som var tilfældet i år. Slutteligt gør Bolette 

Hansen opmærksom på at undervisning fra 2014 har førsteret til lokaler, og da 

noget undervisning starter op i august, kan det være svært at få lokaler til studie-

starten næste år.  

 

Studieleder samler op:  

Studieleder vil i forbindelse med næste års planlægning af studiestarten indbyde 

uddannelseslederne til en diskussion om relationen mellem fælles IUP-program 

og uddannelseslokalt program. Studieleder udarbejder et notat på baggrund af 

erfaringerne samt studenterevalueringer, der beskriver retningslinjer for, hvem 

der har ansvaret for hvad, og hvilke elementer en studiestart skal rumme. Dertil 

retningslinjer for aflønning, samt forslag om forskudt studiestart for BA og KA. 

Retningslinjerne skal være gældende for både Emdrup og Aarhus.  

 

 

b. Introduktion til PPU’s tilbud/ved Ditte Hessellund (udd.rådgiver) og Rune 
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Kappel (teamleder PPU)  

 

PPU er en del CUDiM (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Me-

dier) og er finansieret af ARTS’ institutter og SU-Styrelsen.  

 

PPU er en enhed, der yder støtte til studerende med psykiatriske diagno-

ser. Der er konkret tale om, at PPU hjælper den enkelte studerende med 

tilrettelæggelse af læringsforløb/studieforløb. PPU supporterer AU og 

SDU.  

Dertil har PPU initieret forskningsprojekter, der undersøger PPU’s egen 

praksis med vejledersupport fra IUP.  

 

Rune Kappel orienterer, at PPU har udarbejdet nye retningslinjer for den 

støtteskrivelse PPU udfærdiger som bilag til deres studerendes ansøg-

ninger om dispensation fra eksamensbestemmelser. Der er ikke tale om 

en konkret anbefaling, men en tilnærmelse, der tager stilling til den rele-

vante eksamen hvortil der søges dispensation, gennem en beskrivelse af 

hvori den konkrete udfordring for den studerende ligger. Det vil sige, at 

den egentlige konkrete udmøntning af kompensationen ligger hos SN.  

 

 

c. Akademisk skrivecenter/CUDiM/ved Helle Hvass 

 

Helle Hvass orienterer at CUDiM (Center for Undervisningsudvikling og 

Digitale Medier) blandt andet tilbyder workshops og vejledning til stude-

rende, og udvikler samtidigt tiltag der er baseret på et samarbejde med 

enkelte uddannelsers undervisningsforløb.  

 

CUDiM tilbyder ligeledes speciale-workshops til alle studerende, og Helle 

Hvass gøres opmærksom på at flere uddannelser selv har lignende tilbud 

til studerende, både i Aarhus og Emdrup, igennem studievejledningen i 

Aarhus.  

 

 

d. Venteliste i forbindelse med optag/v Lars Holm 

 

Lars Holm ønsker studienævnets opbakning til at bede AU-Optag under-

søge muligheden for at undgå den situation, hvor udbudte studiepladser 

ikke besættes, og hvor der er afviste kvalificerede ansøgere. Studieleder 

informerer, at en sådan situation pt. reguleres med et ’overoptag’, da 

man af erfaring ved at en del af de studerende, der er kvalificerede og får 

tilbudt en plads, i sidste ende takker nej. Studieleder informerer, at en 

venteliste ville involvere en ’anden runde’, hvor ALLE studerende tilbudt 

en plads på IUP, skal adspørges igen, såfremt at det samlede ’nej tak’ fra 
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studerende betyder at en evt. plads på 1. prioritet bliver vakant.  

 

Studienævnet beslutter, at bede AU-Optag om en analyse af optagelses-

flowet med henblik på en anden optagelsesprocedure, der skal sikre at 

det faktiske optag svarer til indmeldte antal studiepladser (adm.). 

 

 

e. Drøftelse af muligheder i forbindelse med bortfald af suppleringsuddan-

nelserne 

 

Studieleder fremsætter et forslag om at udskyde ansøgningsfristen til 

suppleringsuddannelserne til den 15. december 2013. Pæd.psyk. undta-

get, da maksimalt antal kvalificerede ansøgere allerede er modtaget.  

 

 

f. Etablering af Bacheloruddannelse i pædagogik  

 

Punktet blev diskuteret under pkt. 2a.  

 

4. Beslutningspunkter 

 

a. Forslag til ny forretningsorden for Uddannelsesfagudvalg/ved adm.  
Derunder drøftelse af oprettelse af forretningsudvalg under studienæv-
net.  
 

Punktet skydes til den 7. november, da studiechefen ønsker at tilrette den med-
sendte forretningsorden for UFU.  
Nævnet informeres om, at en naturlig konsekvens af den nyligt tiltrådte forret-
ningsorden for studienævn er, at forretningsordnen for UFU tilpasses denne i for-
hold til kompetencedelegation. I forlængelse af dette rejser spørgsmålet om, 
hvorledes personsagsområdet håndteres i nævnsregi.  

 
 

b. Høring af ARTS strategi 
 
Studienævnsformanden tager imod kommentarer og sammenfatter til en respons 
på nævnets vegne.  
 

 

c. Godkendelse af eksamensplaner/ved Studiechef 

 

Nævnet fremsætter et forslag om at udsætte sommereksamen med en uge, såle-

des at semesterets længde bliver tilsvarende efterårssemesteret.  

Dertil ønsker masteruddannelserne at udsætte afleveringsdatoen for kombinere-

de skriftlige og mundtlige eksaminer til den 6. januar 2015.  
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Eksamensplanen godkendes ikke, og studiechefen bedes om at diskutere oven-

stående overvejelser med administrationens eksamensteam.  

 

Pernille Munkebo indskyder, at der bør være en principiel diskussion omkring 

hvorvidt studieåret inddeles i kvartals- og semesterstruktur, og hvordan eksami-

ner kan forventes afholdt.  

 

Punktet tages op den 7. november.  

d. Mødedatoer for nævnet forårssemesteret  

 

Forslaget godkendes:  

 

Konstituerende møde: Torsdag den 30. januar 2014 

1.møde: Mandag den 24. februar 2014 

2. møde: Tirsdag den 25. marts 2014 

3. møde: Onsdag den 30. april 2014 

4. møde: Mandag den 26. maj 2014 

5. møde: Mandag den 16. juni 2014 

 

 

5. Eventuelt  

 

Studieleder opfordrer kollegaer til at melde sig som taler til dimittendafslut-

ning.  

 

6. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

Grundet arbejdspres er der ikke udarbejdet en sådan oversigt.  

 

b. Dispensationssager 

 

1)Ansøgning om anden eksamensform grundet bopælsforhold.  

 

Afslag. Bopælsforhold anses ikke som usædvanligt forhold.  

 

2)Tillæg til sag fra mødet den 11. september 

 

Det indskærpes, at der fremover ved ansøgninger om fritagelse fra 

mundtlighed eller gruppeprøvekrav ikke kan gives dispensation til en 

hel uddannelse, og at den studerende skal gøres opmærksom på 

dette ved første ansøgning.  
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Forslag til punkter på næste møde:  

 

- Fremdriftsreformen. Studiechef kommer med oplæg.  

- Pia Bramming ønsker punkt om censorkorps 

- Pia Bramming ønsker drøftelse om plagiatsager 

 


