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REFERAT 

 

Tidspunkt: tirsdag den 19. marts 2013, kl. 10-15 

Sted: D219 

 

Deltagere 

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

thiassen (Pædagogisk psykologi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna 

Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Tomas Højgaard (Generel pæ-

dagogik), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Gorm Hansbøl (Masteruddannel-

se), Mette Lykke Gravgaard, næstformand (Pædagogisk antropologi), Iben Kiils-

gaard (Pædagogisk psykologi), Kristian Birk (MALLL og Pædagogiske sociologi), 

Jacob Auring Grimm (Pædagogisk filosofi), Pernille Rosenbæk (suppleant Ud-

dannelsesvidenskab).  

 

 

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, studienævnssekretær, Eva Blomstrøm Dahl, 

studienævnssekretær, Susanne Bartram, studienævnssekretær, Merete Justesen 

 

Gæster: 

Pkt. 6: Morten Jacobsen, INVE 

Pkt. 9: Anne Selsøe Sørensen, EVU 

 

Afbud:  

Marianne Høyen (MALLL og Pædagogisk sociologi), Heidi Rosengren (Generel 

pædagogik), Jacob Svan Sterlie (Uddannelsesvidenskab), Kora Canger (Didak-

tikuddannelserne), Karen Bjerg Pedersen  
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes med følgende tilføjelser:  

 

Pkt. 10: Status for undervisningsevalueringerne for E12 v. Pia Bramming og 

Charlotte Mathiassen 

  

Pkt. 11: Informationsprocedure vedr. efterårets valgfag v. Tomas Højgaard 

 

Pkt. 12: Bedømmelser af specialer v. Mette Gravgaard og Jacob Grimm 

  

Pkt. 13: Evt. 

  

Rettelse vedr. pkt. 2: Eva Viala deltager ikke i dette punkt som angivet 

  

2. ’Trivsel og stress’  

 

Arbejdsgruppen bestående af Pia Bramming, Charlotte Mathiassen og Heidi Ro-

sengren har holdt ét møde. Studienævnet ønsker med udgangspunkt i arbejds-

gruppens gennemgang af den nyeste Arbejdspladsvurdering (APV) for Institut for 

Uddannelse og Pædagogik at diskutere, hvorledes dårlig trivsel og stress blandt 

VIP og TAP influerer på undervisningskvaliteten og studiemiljøet.  

 

Studienævnet oplever at undervisningskvalitet er under kraftigt pres. Nævnet pe-

ger på to områder, hvor en forebyggende indsat er nødvendig:  

1)Bemanding. Der er fortsat mangel på personale. 

2)Behov for at afklare beslutningsrum/gentænke organisationen med særligt 

henblik på at placere personaleansvar og instruktionsbeføjelser.  

 

 

3. Ressourcerammerne for efterårssemesteret 2013 ved Eva Viala 

 

Idet der fra centralt hold på ARTS arbejdes på at udarbejde nye retningslinjer for 

normer i forbindelse med undervisning, indstiller Eva til, at uddannelseslederne 

budgetter og planlægger undervisningen for efteråret 2013 med afsæt i samme 

retningslinjer som hidtidige praksis. 
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Studieleder orienterer, at Hanne Løngren har bevilliget et budget på ca. 150.000 

kr. til projekter under Studienævnet. Studieleder ønsker, at høre nævnets hold-

ning til forslaget om at studienævnet fastsætter to årlige ansøgningsfrister, hvor 

uddannelserne kan søge midler til udviklingsprojekter. Studieleder hører ligele-

des nævnet om, det vil være en god idé, at lade en del af midlerne gå til uddan-

nelsesfagudvalgene. Der er udbredt stemning i nævnet for denne overordnede 

fordeling. På den baggrund vil studieleder udarbejde et konkret forslag til en for-

deling af midlerne.  

 

4. Meddelelser 

 

Studienævnsformand:  

-Tomas Højgaard bedes lede møde i formandens, og stedfortrædende formands 

fravær den 23. april.    

 

-Formanden orienterer om Uddannelsesfagudvalg ARTS drøftelser af rammer og 

indhold af ’studieaktivitet’. Der varsles blandt andet et ugentligt undervisningsmi-

nimum, og der arbejdes på, at der er en sammenhæng mellem antal ECTS og 

antal arbejdstimer forbundet til hvert fagelement fordelt på skemalagte aktiviteter 

og ikke skemalagte aktiviteter. Notatet kan findes på Q-drevet, og fremsendes li-

geledes til nævnets medlemmer.  

 

Dertil diskuteredes brugen af ’Londonmodellen’, og balancen mellem modellens 

kvalitetssikring af undervisningen og muligheden for at justere et undervisnings-

forløb vis det skønnes givtigt.  

 

Pia Bramming ønsker at foreslå at Londonmodellen tages op på et studie-

nævnsmøde.  

 

Adm.:  

Studiechef orienterer: 

- at Regeringens nylige udspil ’Bedre gennem uddannelserne’ også indeholder 

punkter omhandlende regulering af studieaktivitet. Der henvises til følgende links: 

  

http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/bedre-igennem-

uddannelserne-reform-af-su-systemet.pdf 
http://fivu.dk/aktuelt/temaer/su-reform-bedre-igennem-
uddannelserne/forslag-3 

 

 
-AU deltager sammen med de andre danske universiteter i et projekt om digitali-
sering af eksamen. Projektet er lige nu i udbud, men de første dele af det forven-
tes at kunne tages i brug med udgangen af 2013. 

  

http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/bedre-igennem-uddannelserne-reform-af-su-systemet.pdf
http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/bedre-igennem-uddannelserne-reform-af-su-systemet.pdf
http://fivu.dk/aktuelt/temaer/su-reform-bedre-igennem-uddannelserne/forslag-3
http://fivu.dk/aktuelt/temaer/su-reform-bedre-igennem-uddannelserne/forslag-3
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-at Suppleringsstuderende skal søge om optag som andre studerende 1. april 

2013. De har modtaget information om dette.  

 

Studieleder: 

Orienterer om møde med Akademisk Skrivecenter (enhed under CUDIM), hvis 

formål blandt andet er, at udbyde uddannelsesunderstøttende aktiviteter, som de 

studerende har behov for. Studieleder mener, at der er behov for en diskussion 

af hvordan og i hvilket omfang CUDiM og herunder Akademisk Skrivecenter kan 

bidrage til at understøtte dels de studerende akademiske kompetencer i samar-

bejde med uddannelsesledernes erfaringer, dels bidrage til udvikling af relevante 

undervisningstiltag på de forskellige uddannelser. Studieleder forbereder oplæg 

til et senere studienævnsmøde. 

 

5. Fastsættelse af mødedatoer for efterårssemesteret 

 

Følgende datoer for efterårets møder er fastsat:  

1) Tirsdag den 10. september 2013, 10-15 

2) Onsdag den 10. oktober 2013, 10-15 

3) Torsdag den 7. november 2013, 10-15 

4) Mandag den 9. december 2013, 10-15 

 
Adm. indkalder hurtigst muligt til møderne.   

  

6. Rusintroduktion 2013  
 

Nævnet diskuterede på sit møde den 25. februar, hvorvidt ’studie-

start’/rusintroduktion skal forankres hovedsagligt på instituttet, eller fortsat skal 

være forankret på ACA.  

Studieleder orienterer i den forbindelse, at hun har taget beslutning om at ’stu-

diestart’/rusintroduktion i forbindelse med opstart 2013 skal forankres på institut-

tet. Studieleder har fået fremsendt forslag til budget af tidligere studiestartskoor-

dinator Morten Jacobsen (INVE/ACA). Budgettet uddeles til nævnets medlemmer 

under mødet. Studieleder og uddannelseskonsulent indkalder hurtigst muligt til 

studiestartsmøde med deltagelse fra Morten Jacobsen (INVE), alle uddannelses-

lederne, og én studerende per uddannelse. Studieleder og uddannelseskonsu-

lent Søren Fransén Søren udarbejder oplæg til dette møde.  

 

7. Fremlæggelse af kommissorium for evalueringsgruppens arbejde ved 

Søren Fransén 

 

Forslag til kommissorium uddeles til nævnets medlemmer. Nævnet godkender 

arbejdsgruppens kommissorium, der grundlæggende handler om at udvikle un-

dervisningsevaluering.  
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Det besluttes, at arbejdsgruppen til nævnets møde i juni fremlægger forslag, der 

definerer de fremtidige evalueringers praksis, form og indhold. Derunder skal for-

slaget berøre hos hvem, og hvilke handlemuligheder, der ligger i forlængelse af 

undervisningsevalueringerne.  

 

8. Status for udbud af suppleringsuddannelserne ved Sissel Rendrup 

 

Instituttet har besluttet at udbyde suppleringsuddannelserne i foråret 2014. Hvor-

vidt der er brugerbetaling eller ej er endnu uafklaret, da dette indgår i de årlige 

Finanslovsforhandlinger.   

 

Uddannelseskonsulenten vil snarligt blandt uddannelseslederne indkalde udmel-

dinger om hvor og med hvilken kapacitet suppleringsuddannelserne skal udby-

des.  

 

9. Kursusudbud på tompladsordning for E13 og F14 ved Anne Selsøe Sø-

rensen 

 

Studienævnet har fået indstilling omhandlende rammerne for udbud af kurser 

under tompladsordningen på IUP fremsendt af EVU-enheden.  

 

Indstillingen godkendes med den tilføjelse til pkt. 2, at der skal være tale om aktiv 

adgangsbegrænsning, når man vurderer om en studerende kan læse kurser på 

1. semester.  

 

Tomas Højgaard stiller endvidere spørgsmålstegn ved om der med tiden kan 

skelnes mellem obligatoriske fag og valgfag ved reglen om maksimum 5 tom-

pladsstuderende per fag.  

 

Følgende uddannelser melder, at de ikke ønsker at udbyde kurser under tom-

pladsordningen: 

Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi  

Master in Anthropology of Education and Globalisation 

Kandidatiuddannelsen i pædagogisk psykologi  

Bacheloruddannelsen og Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab.  

 

 

10. Evaluering 

 

Pia Bramming indstiller til at studienævnet anerkender at de enkelte uddannelser 

ikke kan leve op til kravet om at udarbejde opsamlende evalueringsnotatet på 

baggrund af den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. Dette grundet den alt 

for lave svarprocent. Dette vedtages ikke.  
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Studieleder indstiller til, at uddannelserne udarbejder evalueringsnotatet som og-

så kan inddrage andre af de systematisk indsamlede evalueringer, som de enkel-

te uddannelser har udviklet og anvender i forskellig udformning. Dette vedtages.  

 

Studieleder går ligeledes videre med det problem, at de fleste studerende aldrig 

har modtaget evalueringsskemaerne grundet tekniske vanskeligheder.  

 

 

12. Valgfag 

 

Administrationen oplyser at der arbejdes på nogle retningslinjer for ensartet 

kommunikation til de studerende vedr. kommende tilmelding til efterårets valgfag. 

Målet er større gennemsigtighed for de studerende, og dermed overholdelse af 

tilmeldingsfrister, sagsgang, tidligere og bedre undervisningsplanlægning.  

 

13. Specialeproblematikker ved Mette Gravgaard og Jacob Grimm 

 

I forlængelse af diskussionen vedr. studieadministrationen manglende overhol-

delse af to- måneders-fristen for bedømmelse af specialer ved mødet den 25. fe-

bruar efterspørger de studerende en handleplan for fremtidig indsats. Studieche-

fen bedes udarbejde en redegørelse og en handleplan for området.  

 

Studiechefen oplyser ligeledes de studerende om, at de kan klage over admini-

strationens håndtering af forvaltningen af specialerne til studiechefen.  

 

 

10. Lukket punkt 

 

a)Orientering om sager 

 

b)Ansøgning om forhåndsgodkendelse 

   

 

 

 

 


