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REFERAT  

 

 
Tidspunkt: onsdag den 12. juni 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), Marianne Høyen (MALLL og Pæda-

gogiske sociologi), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Mette Lykke Gravgaard, 

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

Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi), Kristian Birk (MALLL og Pædagogiske 

sociologi), Jacob Auring Grimm (Pædagogisk filosofi) 

 

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef) 

Søren Fransén (Uddannelseskonsulent) 

 

Gæster til pkt. 5c: Thorkil Lund og Martin Treumer Gregersen 

 

Adm.: Susanne Bartram og Merete Justesen (studienævnssekretærer) 

 

Afbud: Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Tomas Højgaard (Generel 

pædagogik), Kora Canger (Didaktikuddannelserne), Karen Bjerg Pedersen, Ja-

cob Svan Sterlie (Uddannelsesvidenskab) 

 

 

1. Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes med tilføjelse under pkt. 6: Uddannelsesleder Ma-

rianne Høyen (Pæd.soc.) ønsker en diskussion/afklaring af retningslinjer 

for afvisning af eksamensopgaver grundet manglende overholdelse af 

formalia.   

 

b. Godkendelse af referat fra sidste studienævnsmøde  

 

Referatet godkendes.  

 

b. Oplæg  
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Evaluering. Udvikling af evalueringspraksis og –kultur.  

Arbejdsgruppe: Søren Fransén, Tomas Højgaard, Mette Gravgaard og Jakob 

Grimm.  

 

Søren Fransén uddeler sagsfremstilling med forslag til undervisningsevaluerings-

praksis på IUP til studienævnet.  

 

Arbejdsgruppen foreslår, at den semesterbaserede undervisningsevalueringen de-

les op i to dele: 

1)Midtvejsevaluering. Formålet er at skabe dialog mellem underviser og stude-

rende. Det er op til det enkelte UFU og den modulansvarlige at udarbejde fokus 

for midtvejsevalueringen, samt format.   

2)Slutevaluering. Denne del består af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, 

samt en kvalitativ evaluering, der har form af en diskussion og uddybning af te-

matikker. Denne finder sted i forbindelse med en undervisningsgang. Diskussio-

nen sammenskrives af den pågældende underviser/modulansvarlige, samt en 

studerende. Den elektroniske del af slutevalueringen udarbejdes som en mini-

mumsmodel, der har den hensigt at sikre aggregering af data til brug for sam-

menligning over tid. Dertil er det muligt for hver uddannelse at tilføje en række 

spørgsmål, som tænkes relevante for uddannelsen, og således udvide evaluerin-

gen.  

  

Nævnet diskuterer generelt om, og i så fald hvorledes, en evaluering af undervis-

ningskvalitet kan tilgås via spørgeskema. I forlængelse af denne diskussion be-

sluttes det, at arbejdsgruppen udarbejder et ’spørgsmålskatalog’ som de enkelte 

uddannelser kan vælge at tilføje/udvide den elektroniske spørgeskemaundersø-

gelse med. Dette arbejde påbegyndes i arbejdsgruppen og sendes til UFU’erne til 

diskussion og videreudvikling, og tilstræber et tematiseret fælles-katalog på tværs 

af uddannelserne.  

 

Kommentarer til arbejdsgruppen:   

Hvordan håndteres kvalitativ slutevaluering på store undervisningshold (op mod 

100 studerende)? 

Hvordan indarbejdes spørgsmål der evaluerer progression mellem mdouler og 

semestrer?  

Hvordan evalueres eksamen?  

Hvordan evalueres uddannelsen som helhed? 

Hvordan arbejdes med/i hvilket regi arbejdes der med at de studerende i ud-

gangspunktet opfatter evalueringen som relevant?  

 

Studienævnet tilslutter sig forslagets principper, og arbejdsgruppen indarbejder 

nævnets kommentarer i sit videre arbejde, som sendes til senere godkendelse i 

nævnet. Arbejdsgruppen arbejder videre med et oplæg til UFU’erne omkring hvil-

ke typer spørgsmål, der menes at kunne ligge til grund for den kvantitative og den 
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kvalitative evaluering.  

 

Øvrigt:  

Institutleder ønsker ny model indført for undervisningen i E13.  

Evalueringerne offentliggøres alt efter format både på Blackboard og på AU’s 

hjemmeside.  

Den elektroniske slutevaluering fremsendes til de studerende på baggrund af un-

dervisningsdeltagelse.  

 

 

c. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

- Studieleder orienterer, at man frafalder krav til studerende fra cam-

pus AU om på egen regning, at deltage i eksamen i Emdrup. Institut-

leder bakker op om ændring af praksis, således at eksamen afholdes 

på den studerendes campus. Dette kun for studerende der følger nor-

meret studietid. Dertil ønsker man at holde fast i, at evt. vejleder også 

fungerer som eksaminator. Adm. bedes udarbejde notat for denne 

praksis.  

- Plan for tildeling af undervisningslokaler: Tildelingen af lokaler til-

rettes offentliggørelse af undervisning i kursuskataloget. Studieleder 

er i færd med at udarbejde masterplan til fremtidigt brug.  

- Fri i uge 42: der er intet overordnet pålæg om undervisningsfri. De 

enkelte UFU bestemmer selv, om de ønsker at lægge undervisning i 

uge 42.    

- Procedure for sagsbehandling vedr. klager over undervisningsfor-

hold. Adm. har udarbejdet notat om klager over undervisning og ek-

samen på vegne af studieleder til brug til sager, hvor der er præce-

dens.   

-Studieler har fået ansøgte fakultetsmidler tildelt, og de enkelte ud-

dannelsesledere har fået besked af studieleder.  

-studieleder orienterer fra møde med dekan, der opfordrer nævnet til 

at indføre et FU.  

b. Studienævnsformand 

Formanden orienterer, at der på Uddannelsesfagudvalget ARTS møde disku-

teredes godkendelsen af nye uddannelser på hovedområdet, samt en kom-

mende fælles politik for praktik på kandidatuddannelser.  

 

c. Studiechef orienterer: 

-at eksamen generelt, samt specialeeksaminer forløber planmæssigt.  

-at de ledige stillinger i AU Studier besættes snarest.  

- at administrationen er i færd med at udskrive inaktive studerende.  

- at studienævnssekretariatet tager på ekskursion til Århus mhp. at videndele med 
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IKS og IÆK studienævn.  

 

d. AU Studier 

- Studienævnet orienteres om en henvendelse fra Studievejledningen, der 

spørger til muligheden for at give AU ITT- studerende mulighed for at tage 45 

ECTS på Uddannelsesvidenskab, således at de studerende efterfølgende op-

fylder adgangskravene til alle IUP’s kandidatuddannelser (didaktik undtaget). 

Vurderingen af kvalifikationer påhviler den enkelte uddannelse, og da ud-

dannelserne vurderer fagene på Uddannelsesvidenskab forskelligt, er status 

at AU-bachelorstuderende fortsat må sammensætte deres ITT individuelt. 

Nævnet gøres dog opmærksom på, at der på sigt kunne arbejdes på en fælles 

løsning, som tænkes sammen med valgfag og evt. suppleringskurser via tom-

pladsordning.  

 

Studieleder ønsker at se på mulighederne og arbejde videre med dette i 

løbet af E13.  

d. Beslutningspunkter  

 
a. Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af SN-seminar/ved Sø-

ren B. Fransén 
Sagsfremstilling uddeles ved mødet, og der oprettes en arbejdsgruppe 
med følgende medlemmer: Pia Bramming, Heidi Rosengren, Henrik 
V. Frandsen og Gorm Hansbøl. Studieleder indkalder til møde.  

 

b. Tilføjelser til specialekontrakt/ved adm. 

 

UFU for Didaktikuddannelserne har fremsendt ønske om at tilføje 

uddybende specifikationer til specialekontrakten med henblik på at 

sikre, at de studerende uddyber kontrakten i tilstrækkelig grad. Der-

under skal den studerende påføre mindst to aftalte vejledningsgange.  

I selve vejledningsteksten skal det fremgå at den studerende har 18 

timers vejledning.  

 

Nævnet beslutter ligeledes, at studieleder skal påbegynde arbejdet 

med en fælles specialevejledning for IUP-studerende.  

 

c. Resuméets status i bacheloropgaver, specialer og masterprojekter i 

forhold til omfangsdefinition/ved adm.   

 

Nævnet informeres om ændret praksis på søster-institutterne IKS og 

IÆK, hvor resumeet ikke tæller med i omfang, og kun modificerende 

ved bedømmelsen. Studienævnet beslutter, at bibeholde praksis om at 

resumé tæller med i omfang ud fra en betragtning om at resumeet er 

en obligatorisk del af opgaven og derfor pt. indgår i helhedsvurderin-
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gen. Dette skal præciseres i studieordningerne, hvor det pt. ikke frem-

går tydeligt, samt meddeles INVE/Morten Jacobsen mhp. at dette 

formidles til de studerende på ARTS- portalen.  

 

d. Ny køreplan for studieordningsarbejde på ARTS/ ved adm.  

 

Kvalitetsenheden og administrationen tilknyttet AU Studier, Århus, 

ARTS har udarbejdet en ny køreplan for studieordningsarbejde i stu-

dienævnene under ARTS. Denne fremrykker godkendelsen af nye og 

ændrede studieordninger fra 1. marts til 1. december.  

  

Studienævnet på IUP kan grundet det sene meddelelsestidspunkt ikke 

efterleve det ændrede godkendelsestidspunkt med virkning fra 2013, 

men tilslutter sig køreplanen med virkning fra 2014.  

 

 

e. Diskussionspunkter/status 

 

a. Status for studiestart med mulighed for spørgsmål/ved Søren B. 

Fransén.  

 

Uddannelseskonsulenten orienterer, at der er rekrutteret tutorer 

(cheftutorer og frivillige tutorer) til Uddannelsesvidenskab. Det er ik-

ke lykkes at hverve tutorer til studiestart på kandidatuddannelserne. I 

campus Århus er der rekrutteret tidligere studieambassadører. Fagmil-

jøerne/de enkelte UFU’ere kan til studiestatsarrangementerne i Em-

drup, ansætte studentermedhjælpere. Dette meddeles uddannelses-

konsulenten.  

 

Uddannelseslederne skal meddele Morten Jacobsen/INVE, hvis der er 

ønske om studievejlederes deltagelse til studiestartsarrangementer.  

 

Hvis den enkelte uddannelse ønsker at iværksætte tiltaget ’studiefacili-

tering’ i forbindelse med studiestart, kontaktes Morten Jacobsen for 

hjælp til set up. 

 

Dekanatet har fremsendt alkoholpolitik i forbindelse med studiestart. 

Uddannelseskonsulent videresender/informerer de relevante parter. 

 

b. Diskussion af retningslinjer for brug af gæsteforelæsere/ved Søren 
B. Fransén. 
 
Studieleder indstiller til at gæsteforelæsere finansieres gennem ud-
dannelsesbudget. Dette vedtages. 
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c. Frafaldsrapport for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesviden-
skab/ved Thorkil Lund og Martin Treumer Gregersen  
 
Rapportens resultater, samt anbefalinger fremlægges af forfatterne.  

 

d. Brugen af eksterne lektorer/ ved Marianne Høyen 
 
Punktet frafalder og flyttes til efteråret.  

 

e. Status for arbejdet med undervisningsplaner for E13/ved adm. 
 

Undervisningsplaner for E13 for Pæd.soc., BA i Uddannelsesvidenskab, 

Gen.pæd., Pæd.fil. og Pæd.psyk. meddeles godkendt i de pågældende Uddan-

nelsesfagudvalg. Can.uddannelsesvidenskab, Didaktikuddannelserne, ma-

steruddannelserne, pæd.ant. (dsk. og eng.) meddeler planmæssigt arbejde 

med undervisningsplanerne, og forventning om snarlig godkendelse.  

 

Studienævnet indskærper, at undervisningsplanerne og budget skal afleveres 

til aftalt tid. Nævnet ønsker i forlængelse deraf på et senere møde at adresse-

re, hvorledes problemet med for sent afleverede undervisningsplaner håndte-

res. Derunder en diskussion af hvem der har ansvaret for at indskærpe.  

 

f. Eventuelt  

Marianne Høyen spørger til diskussion/afklaring af retningslinjer for af-

visning af eksamensopgaver grundet manglende overholdelse af formalia.  

Det konstateres, at det er bedømmer, der kan afvise eksamensopgaver 

hvis formalia ikke overholdes. Hvordan dette håndteres/efterleves er me-

get forskelligt, og det besluttes derfor at administrationen (Sissel R. Jo-

ahnsen) udarbejder retningslinjer/instruks som omdeles til bedømmer-

ne.  

g. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

Nævnet fremlægges oversigt over sager, og meddeles at der er no-

gen forsinkelse med indføringen af sager i oversigtsark.  

 

 

Punkt til næste møde:  

-Adm. fremstiller notat omkring eksamensdeltagelse på egen campus. 

-Punkt om FU i nævnet.  

Senere punkter/E13: 

-Specialevejledningen/pjecen for IUP studerende.  

-Brugen af eksterne lektorer/ ved Marianne Høyen 

-Hvordan adresseres problemet med for sent afleverede undervisningsplaner?  


