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REFERAT for IUP studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: onsdag den 11. september 2013, kl. 10-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

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

(Pædagogisk antropologi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karl-

skov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædago-

gik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Gorm Hansbøl (Ma-

steruddannelserne), Mette Lykke Gravgaard, næstformand (Pædagogisk antro-

pologi), Heidi Rosengren (Generel pædagogik), Kristian Birk (MALLL og Pæda-

gogiske sociologi), Jacob Auring Grimm (Pædagogisk filosofi)  

 

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

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

nævnssekretærer) 

 

Afbud 

Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psy-

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

dannelserne) 

 

 

 

1. Indledende 

 

a. Dagsorden godkendes med følgende tilføjelser:  

 

Pia Bramming ønsker en drøftelse af undervisningslokale-situationen, samt en 

orientering om beslutningen om at tempus-registreringen overgår fra studiead-

ministrationen til institutadministrationen. Punkterne tages op under 3a og 3c.  

 

2. Oplæg  

 

2a. Udvikling af undervisning og vejledning/Tomas Højgaard (TH). 

 

TH har i samarbejde med Hanne Buhl (CUDIM) udviklet et pilotprojekt i un-

dervisningsudvikling for undervisere på Generel pædagogik og Didaktikud-

dannelserne. Forløbet tænkes som integreret i de konkrete undervisningsfor-



 

 

    

Side 2/6 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

løb, i samarbejde med kolleger og en ekstern tovholder, og foreslås aflønnet 

med 30 timer.  

 

TH ønsker nævnets holdning til pilotprojektet og mener, at studienævnet bør 

forholde sig til generel systematisk opkvalificering af undervisere som en del 

af det at bedrive uddannelse.  

 

Pilotprojektet afstedkommer en diskussion om, hvorvidt studienævnet skal 

udvikle og kvalitetssikre uddannelser eller undervisere, og i forlængelse deraf, 

hvorvidt uddannelsesledere så har mandat til at foreslå undervisere at deltage 

i sådanne underviserforløb.  

 

Studienævnet tilkendegiver at pilotprojektet er en god idé, og at undervis-

ningskvalitet er et legitimt aspekt af diskussionen om den ’gode uddannelse’, 

men at det er vigtigt, at der er tale om frivillig deltagelse fra underviserne. Det 

foreslås, at der kunne arbejdes på et katalog over tilbud til undervisere.  

 

Studieleder gør i den sammenhæng opmærksom på CUDIM (Center for un-

dervisning og digitale medier), hvis opdrag blandt andet er at udvikle omtalte 

tiltag. Studieleder ønsker at uddannelseslederne melder tilbage med, hvorle-

des de enkelte uddannelser bruger CUDIMs tilbud, for derefter at gå i dialog 

med CUDIM om konkrete samarbejder i forhold til undervisningsudvikling og 

støtte. Formanden inddrages ligeledes i det indledende arbejde.  

 

3. Meddelelser/orientering 

 

3a. Studieleder:  

-Studieleder orienterer om AU’s forestående institutionsakkreditering. AU 

pålægges at udvikle måder til at kunne kvalitetssikre sine egne aktiviteter. Der 

er nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække hvilken praksis, der er på IUP 

omkring kvalitetssikring af uddannelserne. Henrik V. Frandsen, Søren B. 

Fransén og Eva S. Viala er en del af denne arbejdsgruppe, som er nedsat på 

tværs af ARTS. Dekanatet har fremsendt spørgeskema, som uddannelsesle-

derne bedes svare på.   

-Kommentarer til tempus-placering: ARTS studiechef og dekan har truffet be-

slutning om tempus-registreringens kommende placering på instituttet.  

-Studieleder orienterer om øget pres på kortere gennemførselstid, samt ny 

tildeling af midler per studerende, hvor der i højere grad lægges vægt på fær-

diggørelsesbonus.  

-Orienterer om spørgeskema fra arbejdsgruppen under institutionsakkredite-

ringen til uddannelseslederne mhp. at afdække den nuværende kvalitetsprak-

sis på uddannelserne. 

-Orienterer om forestående valg til UFU til november. Adm. support efter-

spurgt hos AU-valg, dette er endnu uafklaret. Indtil da er UFU-valg placeret i 
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institut-regi. DSR og studerende i studienævn tager teten, og det er afgørende 

at koblingen til studienævnsvalg fremhæves.   

 

Uddannelsesledere: 

- Gorm Hansbøl orienterer om åbning af nyt studiecenter for masterstude-

rende med åbningstiden 10-14. Dertil tiltræder to nye kolleger til oktober.  

 

 

3b. Studienævnsformand: 

-Orienterer om fælles møde med andre ARTS studienævn.  

- ARTS uddannelsesudvalg: der arbejdes for fælles retningslinjer for studie-

ordninger, mest uddannelser under IKS og IÆK.  

 

3c. Studiechef: 

-Orienterer om ny proces for ændring af uddannelsesudbud. Bilag til oriente-

ring.  

-STADS lukkes ned i oktober pga. fusionering med andre systemer, de stude-

rende er informeret via Studieportalen.  Specialebedømmere er kontaktet 

med henblik at afslutte bedømmelser og registrere resultater inden systemet 

lukker, således at færdiggørelsesbonus ikke frafalder.  

-900 studerende har modtaget udmeldelsesvarsel. Studiechef er i dialog med kol-

leger i Århus om retningslinjer for fremtidig udmeldelsesprocedure.  

-Orienterer om velafviklet eksamenstermin.  

-Orienterer om at tempus skal overgå til institut, da denne opgave ikke er en del 

af AU-Studiers arbejdsportefølje. Sekretariatsleder, studieleder, uddannelseskon-

sulent og studiechef mødes for at afstemme/definere en ny arbejdsprocedure.  

-Lokale-situation: der er ikke sammenhæng mellem antal lokaler og antal stude-

rende. Punktet tages op til oktober. Studieleder meddeler de berørte studerende 

om lokaleændringer. Studiechef informerer om kommende indførelse af Syllabus, 

samt igangværende undersøgelse af lokale-kapacitet.  

 

4. Beslutningspunkter  

 
4a.  Afholdelse af eksamen på studerendes indskrivningssted/ved Sissel R. 
Johansen. 
 
Studienævnet stadsfæster tidligere beslutning om at lade studerende gå til ek-
samen på indskrivningssted. Det vil sige at reglen om, at der skal mindst tre 
eksaminer til før eksaminator kan pålægges at rejse mellem campi, frafalder. 
DOG kan oprindelig vejleder/eksaminator ikke forventes at eksaminere den 
studerende, hvis IKKE den studerende deltager i eksamen i umiddelbart for-
længelse af det semester undervisningen fandt sted.   
 
Forslaget godkendes.  
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4b. Alumneaktiviteter på IUP/ved Eva Viala 

 

Studieleder ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan udarbejde og anbe-

fale studienævnet nogle alumneaktiviteter til tiltrædelse. Arbejdsgruppen be-

står af: Eva A. Viala, Gorm Hansbøl, Marianne Høyen, Mette Gravgaard. Stu-

dieleder er tovholder. 

 

4c. Ny forretningsorden for studienævn/ved adm. 

 

Det foreslås at nævnet tiltræder standardforretningsordnen for studienævn på 

AU af den 29. oktober 2012. Forslaget godkendes.  

 

Det besluttes ligeledes, at AU-studier Emdrup skal udarbejde et tilpasset for-

slag til sagsbehandling.  

 

5. Diskussionspunkter/status 

 
5a. Orientering om/drøftelse af vedtaget politik for øget studieaktivitet på 
ARTS 
 
Formanden orienterer, at der er vedtaget en politik for øget studieaktivitet. 
Politikken indeholder 1)øget undervisnings- og vejledningstimer 
2)studieaktivitetsberegning og beskrivelse 3)Registrering af undervisning og 
vejledning 4)Resurser til at hæve studieaktivitet. Politikken uddybes i notat 
samt arbejdspapirer, der afdækker den praktiske udmøntning af politikken.  
 

5b. Udkast til program for studienævnsseminar/ved Eva Viala 
 
Seminaret er tiltænkt studienævnets medlemmer, derunder nuværende og 
nyvalgte studerende, samt evt. relevante medarbejdere fra administrationen.  
 
Seminarets sigte er at afklare IUP’s visioner for uddannelserne, studienæv-
nets synlighed, erfaringsudveksling mellem uddannelser, brugen af digitale 
medier og Emdrup-Trøjborg problematikken.  
 
Emnerne godkendes, men det efterspørges, at de tages op i konkretiseret form 
med evt. beslutningsforslag.  
 

5c. Status på uddannelsernes studiestart 

 

Uddannelseskonsulenten orienterer, at der snarligt indkaldes til evaluerings-

møde, hvor ACA, studievejledning, uddannelsesledere og tutorer etc. deltager. 

Der er udsendt evaluering af studiestartsforløbet til de studerende.  

 

De enkelte uddannelsers status over studiestart udskydes til næste møde i ok-

tober, hvor Karen Bjerg og Bolette Hansen på Trøjborg har mulighed for at 

deltage.  
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6. Eventuelt  

 

6a. Heidi Rosengren orienterer, at der har været en væsentlig forsinkelse på 

kompendier til efterårets valgfag. Studiechefen orienterer at dette normalt 

fungerer fint, og er en opgave der er indskrevet i studiesekretærernes årshjul. 

Forsinkelsen kan ikke forklares.  

 

6b. Studieleder pointerer, at det er vigtigt, at der i studieordningerne fremgår 

historik over evt. ændringer. Det skal afklares, hvorvidt det kan lade sig gøre i 

EDDI.  

 

7. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

Bilag: afgørelser 

 

b. Dispensationsansøgning 

 

- Generel dispensation fra krav om mundtlig fremstilling på hel uddan-

nelse, samt erstatning af skriftlige gruppeprøver med individuelle 

prøver med begrundelsen depression og angst.  

 

Der gives ikke tilsagn. Nævnet vurderer, at det i henhold til uddannelsens 

kompetenceprofil, at mundtlighed/den mundtlige præstation er en væsentlig 

del af de kompetencer, den studerende forventes at have erhvervet sig efter 

endt uddannelsesforløb. Dette gælder ligeledes kravet til gruppeprøver. Der 

kan ikke gives dispensation for samtlige gruppeprøver på uddannelsen, da de 

kompetencer, der erhverves gennem gruppearbejde ligeledes betragtes som 

en del af dimittendernes profil.  

 

- Dispensation til 5. eksamensforsøg: 

Studerende tildeles et 5. eksamensforsøg med begrundelse om en berettiget 

forventning i henhold til nævnets hidtidige praksis.  

Studienævnet beslutter dog at ændre praksis for tildeling af 4. og 5. eksa-

mensforsøg. Således skal der fremover være tale om usædvanlige forhold, hvis 

der skal tildeles et på 4. og 5. eksamensforsøg.  

 

- Ansøgning om eksamen udenfor udmeldt eksamensperiode grundet 

udenlandsk bopæl.   

Den studerende får afslag, da udenlandsk bopæl ikke betragtes som usædvan-

ligt forhold. Dernæst behandles muligheden for eksamen via videokonference. 

Der gives ikke tilsagn, da nævnet lægger vægt på, at den studerende har været 



 

 

    

Side 6/6 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

vidende om sine bopælsforhold ved tilmelding til studiet.  

Studienævnet understreger dog, at de generelt ser med stor velvilje på at kun-

ne tilbyde eksamen ved videokonference på sigt. Studienævnet beder derfor 

ACA udarbejde forslag til en holdbar digital løsning.  

 


