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REFERAT  

 

 
Tidspunkt: tirsdag den 23. april 2013, kl. 10-15 

Sted: D219 

 

Deltagere 

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

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

Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik ud-

dannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Gorm Hansbøl (Masterud-

dannelse), Mette Lykke Gravgaard, næstformand (Pædagogisk antropologi), Hei-

di Rosengren (Generel pædagogik), Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi), Ja-

cob Auring Grimm (Pædagogisk filosofi), Kora Canger (Didaktikuddannelserne) 

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Observatør: Karen Bjerg Pedersen 

 

Adm.: Susanne Bartram, studienævnssekretær, Merete Justesen 

 

Afbud: Kristian Birk (MALLL og Pædagogiske sociologi), Jacob Svan Sterlie (Ud-

dannelsesvidenskab), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Per-

nille Munkebo Hussmann, studienævnssekretær, Eva Blomstrøm Dahl, studie-

nævnssekretær, Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

 

 

1. Indledende 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Oplæg  

 

a. Studiemiljø. Hvordan bruges de studerende som ressource i råd og nævn?  

Arbejdsgruppe: Karen Bjerg (tovholder), Heidi Rosengren, Henrik V. Frandsen, 

Anna Skyggebjerg og Jacob Sterlie. Gruppen har fremsendt et oplæg med forslag 

til hvordan 1)studerende inddrages i arbejdet i SN og UFU 2)forbedres studiemil-

jø.  

Det oplyses, at De Studerendes Råd (DSR) i Århus har afholdt seminar for stu-

dentermedlemmer i studienævn (SN) og Uddannelsesfagudvalg (UFU). Dette er 
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ikke tilfældet på Campus Emdrup, og arbejdsgruppen fremsætter følgende anbe-

falinger til SN og studieleder med ønsket om, at optimere de studerendes ud-

gangspunkt for deres arbejde i SN og UFU:  

1)udarbejdelse af ’start-kit’ til studerende, der deltager i udvalgsarbejde 

2)sikre at studerende fra begge campi deltager i udvalgene 

3)sikre at de studerende vælges, og ikke udpeges til UFU. Her korrigeres arbejds-

gruppen, da der er tale om valg afholdt i institutregi. Dette leder frem til en gene-

rel diskussion af mangel på gennemsigtighed i organiseringen af valg til UFU. Det 

besluttes derfor, at studieleder tager initiativ til at få afklaret proceduren, og for-

midlet klare retningslinjer for valg til UFU.  

 

Efter længere tids diskussion opsummeres det, at de studerende føler behov for at 

blive klædt ordentligt på til arbejdet i SN og UFU. Dette bør dog ikke være næv-

nets opgave at udstikke retningslinjer for de studerendes politiske arbejde i næv-

net, men instituttet, og studieleder tager derfor initiativ til at udarbejde materiale 

til de studerende.  

Nævnet diskuterer sig frem til, at det ikke er muligt at sikre studenterdeltagelse 

fra begge campi, da der er tale om valg (og ikke udpegning) af repræsentanter fra 

uddannelser, og ikke uddannelsessteder. Studienævnsformanden ønsker at få ta-

get til referat, at han ikke er enig i denne anskuelse, men ønsker at sikre deltagel-

se fra studerende fra begge campi i UFU’erne.  

  

På grund af tidsmangel til mødet kunne arbejdsgruppens anbefalinger til 

nævnet og studieleder ikke gennemgås, men det blev fremhævet, at der var en 

mangel på alumne-netværk på IUP-uddannelserne. 

 

3. Meddelelser  

 

a. Studieleder 

-Orientering om optag og udvidede ansøgningsfrister for Pæd.fil. og 

Didaktik udd.: Disse er forlænget til hhv. 1. maj og 15. august.  

-Status for E12 evaluering: Da Søren Fransén ikke deltager på mødet 

bortfalder orienteringspunktet.  

- Alumne netværk (Gerda): studieleder opfordrer til at repræsentanter 

inviteres til senere studienævnsmøde for at diskutere en styrkelse af 

alumnenetværk. 

- Retningslinjer for UFU-budget: Studieleder orienterer at hvert UFU 

tildeles 6000 kr. til løbende arrangementer/projekter i UFU-regi. Ni-

na Hviid (institutadm.) har udarbejdet retningslinjer for brug af disse 

midler. Teamkoordinatorer bedes holde regnskab, og beløbet konteres 

i AURUS under ’UFU-aktiviteter’.. Studieleder oplyser, at der samti-

dig oprettes en studielederpulje på 100.000 kr, som kan ansøges af 

nævnet eller de enkelte ufu’er.  Ansøgningsfristen er den 1. juni samt 

d. 1.10..  
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- Gæsteforelæser: studieleder oplyser, at hun modtager mange ansøg-

ninger om midler til aflønning af gæsteforelæsere, og indskærper i 

den forbindelse at den type arrangementer skal finansieres via ud-

dannelsesbudgetterne.  

- Studiemøder med de studerende: Studieleder oplyser, at hun ønsker 

at indføre møder med de studerende fra UFU’erne og studienævn til 

en samtale en gang per semester om hvad der rør sig. Første møde 

forsøges afholdt inden sommerferien. 

- Suppleringsuddannelserne på IUP: Det er blevet besluttet, at udbyde 

suppleringsuddannelserne i F14. Studieleder uddeler ved mødet et 

orienteringsskriv med tre emner til afklaring i uddannelseslederkred-

sen. Studieleder henstiller til at uddannelseslederne melder tilbage på 

disse spørgsmål inden 15. maj.  

-Projekter til Black Board: AU har indkøbt nyt BB-system, der forven-

tes taget i brug 2014. CUDIM inddrages i udviklingen af de mulighe-

der BB skal kunne tilbyde og løfte. Studieleder opfordrer på CUDIMs 

vegne uddannelseslederne om at overveje at deltage i pilotprojekter. 

Dette kan meddeles studieleder.  

-Lokaler: Studieleder gør opmærksom på, at det er vigtigt at cleare 

med lokaleplanen for tilgængelige lokaler før undervisningstidspunk-

ter udmeldes i kursuskatalog.  

b. Studienævnsformand 

Studienævnsformanden orienterer, at han er blevet interviewet til 

Forskerforum vedr. psykisk APV.  

   

c. Studiechef 

- Status specialeadministration: Studiechefen orienterer, at de hidti-

dige forsinkelser er mindsket, og at bemandingsproblemet er løst. 

Derudover orienterer studiechefen, at hun har modtaget tre individu-

elle klager, samt en klage fra studienævnet. Uddannelseslederne kan 

forvente en skriftlig status i nærmeste fremtid. Slutteligt oplyses at 

studielederne på ARTS sender et samlet skriv til censorformændene 

med henblik på at klarlægge samarbejdet. Uddannelseslederne får 

dette tilsendt til orientering. 

-Digital eksamen: AU er en del af et projekt om digital eksamen på 

tværs af udvalgte danske universiteter.  

  

d. AU Studier 

- Valgfag: Administrationen meddeler, at de studerende til kommende 

undervisningstilmelding kan tilmelde sig via selvbetjening. Derudover in-

formeres de studerende om deres muligheder generelt på BB. Tomas Høj-

gaard foreslår administrationen at arrangere en ’valgfags-café’ på tværs af 

uddannelserne. Adm. afviser at dette kan nås dette semester.  

Studieleder meddeler i den sammenhæng, at hun er blevet kontaktet af 
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Cathrine Hasse (CH) med ønsket om at udbyde et valgfag. Da faget ikke er 

en del af en uddannelse kan det ikke håndteres administrativt, og det be-

sluttes at meddele CH, at valgfaget kan udbydes i F14 i stedet.  

- UV-planer: UFU godkender undervisningsplaner og studienævnet orien-

teres om arbejdet.  

   

4. Beslutningspunkter  

 

a. Høring af udkast til revideret politik for kvalitetsarbejde på uddannel-

sesområdet på AU/ved Henrik Vase Frandsen 

 

Nævnet bemærker, at Kvalitetspolitikken generelt mangler konkreti-

sering af mål. Nævnet påpeger mangel på identifikation af aktører og 

ansvarsfordeling i forhold til praktisering af målsætninger. Nævnet bi-

falder dog en kvalitetspolitik.   

 

Det besluttes, at formanden indarbejder nævnets kommentarer i det 

fremsendte høringssvar, og sender efterfølgende til godkendelse hos 

næstformand og stedfortrædende formand.  

 

  

b. Håndtering af Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskabs rets-

krav til kandidatuddannelse/ Sissel R. Johansen 

 

Studiechefen informerer, at studerende på Bacheloruddannelsen i 

uddannelsesvidenskab har retskrav til én kandidatuddannelse. Stude-

rende fra årgang 2010 og 2011 er fejlagtigt blevet informeret om, at de 

havde retskrav til alle IUP-kandidatuddannelser på nær didaktikud-

dannelserne. Det indstilles, at studerende på årgang 2010 og 2011 bi-

beholder retskrav på ovenstående kandidatuddannelser, hvorefter 

studerende på årgang 2012 og senere fra Bacheloruddannelsen i Ud-

dannelsesvidenskab har retskrav på Kandidatuddannelsen i Uddan-

nelsesvidenskab.  

 

Nævnet godkender indstillingen.   

 

c. Studerendes udfordringer ved brug af AU-mailsystemet /ved Mette 

Lykke Gravgaard 

 

Nævnets studenterrepræsentanter ønsker nævnets opbakning i for-

bindelse med fremsendelsen af en klage over AU mailsystemet til De-

kanen for Uddannelse. Mailsystemet er meget ustabilt, der er proble-

mer med advisering samt en alt for lille kapacitet.  
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Nævnet bakker enstemmigt op om kritikken.  

 

Studiechefen foreslår de studerende at inddrage DSR, og evt. bede 

dem videresende klagen.  

Studiechefen orienterer ligeledes, at et nyt mail-system er på bedding.  

 

d. Formkrav til studieordninger/Eva Viala 

 

Studieleder orienterer, at der er usikkerhed om hvorvidt afsnittet 

Vurderingskriterier og begrebsafklaring skal medtages i de nye stu-

dieordningsformater i EDDI.  

 

Nævnet ønsker at bibeholde afsnittet, men ønsker de tre sidste punk-

ter fjernet.  

 

 

e. Fakultetsmidler og studieaktivitetsmidler 2013/ved Eva Viala 

 

Studieleder orienterer om bevilget midler:  

Faktultetsmidler ca. 700.000 kr. 

SMU-midler (studiemiljø og it):350.000 kr.  

Studieleder puljen (uddannelsesudvikling): 100.000 kr. 

UFU:6000 kr.  

 

Fakultetsmidler ca. 700.000 kr.: i forbindelse med det nyligt fastsatte 

undervisningsminimum for bachelor- og kandidatuddannelser på 

hhv. 12 og 8 timer i 14 uger, er der tilfaldet uddannelserne på IUP 

nogle midler for at kunne leve op til disse krav. Studieleder skal søge 

dekanen senest den 1. maj, og indkalder derfor uddannelseslederne 

snarest til møde for at diskutere projekter/forslag, der kan øge under-

visning og/eller udvikle nye undervisningsformer.   

 

Studieleder henstiller til at uddannelseslederne udarbejder en over-

sigt over de tiltag der er i gangsat eller er i støbeskeen enten for egne 

midler eller midler søgt i nævnet/v studieleder – eksempel vis: udvik-

ling af lab-hold, specialeworkshops, udvikling af internationale ud-

dannelser, studiegruppe-facilitering på 1. semester. 

 

Studieleder fremsætter et forslag om, at anvende nogle af midlerne til 

at nævnet og UFU’erne på en workshop/et seminar udarbejder et ka-

talog over mulige projekter med henblik på at udvikle en langsigtet 

strategi og sikre en kontinuitet i opstartede projekter/tiltag fremover. 

Henrik V Frandsen foreslår, at UFU’erne søger om midler til en semi-

nardag i det faglige miljø. 
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Nævnet tilslutter sig det todelte forslag om anvendelse af midler til 

projekter samt til udviklings-/seminardag i begge ovenstående puljer  

 

SMU-midler: 350.000 kr. 

 

Det foreslås, at nogle midler afsættes til ad hoc projekter på uddan-

nelserne i forbindelse med øgning af undervisning.  

 

Frist for ansøgning er 15. maj.  

 

5. Diskussionspunkter  

 

 

A. Fordeling af oplæg til efterårets møder/ved adm.  

 

Nævnets medlemmer indgiver ønsker, og den opdaterede liste frem-

sendes forud for mødet den 12. juni, hvor placeringen af de enkelte 

oplæg besluttes for efterårets møder.  

 

6. Eventuelt  

Ingen punkter under eventuelt.  

 

7. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

 

b. Ansøgning om speciale på tværs af uddannelser 

 

 

 

 

Punkt til senere møde:  

1) Alumne. GERDA inviteres.  

 


