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Referat 

 

 

Tidspunkt: mandag den 25. februar 2013 

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), Marianne Høyen (MALLL 

og Pædagogiske sociologi), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Mette Lykke 

Gravgaard, næstformand (Pædagogisk antropologi), Jacob Svan Sterlie (Uddan-

nelsesvidenskab), Heidi Rosengren (Generel pædagogik)  

 

Gæster: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef, Sø-

ren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Adm.: 

Eva Blomstrøm Dahl, studienævnssekretær, Susanne Bartram, studienævnsse-

kretær og referent 

 

Afbud:  

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

sociologi), Kora Canger (Didaktikuddannelserne), Jacob Auring Grimm (Pædago-

gisk filosofi), Merete Justesen, studienævnssekretær, Pernille Munkebo Huss-

mann, studienævnssekretær 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt.  

 

APV ønskes kort drøftet under ”Evt.”.   

 

 

2. Opfølgning på visionsdag 

Studienævnet ønsker at udpege centrale indsatsområder for studienævnets ar-

bejde i 2013. Studienævnet vil bruge årets syv resterende møder til behandling 

af de udvalgte emner, til det tages der afsæt i rapport fra studienævnets visions-

dag.  

Studienævnet valgte og placerede foreløbigt følgende emner på nævnets syv 

møder.:   

19. marts 2013: ’Trivsel og stress’ (APV) og relation til undervisningskvalitet 

(hvordan påvirker disse forhold studiemiljø etc.). Mål med punktet: et notat. Ar-

bejdsgruppe: Pia Bramming (tovholder), Charlotte Mathiassen, Eva Viala og Hei-

di Rosengren.   

23. april 2013: ’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. 

12. juni 2013: ’Evaluering’. Udvikling af evalueringspraksis og –kultur. Arbejds-

gruppe: Søren Fransen (tovholder), Tomas Højgaard, Lars Holm, Mette Grav-

gaard og Jakob Grimm.  

Følgende fire temaer tages op på nævnets sidste møder i løbet af efterårsseme-

steret. Placering og arbejdsgruppe bestemmes til næstkommende studienævns-

møde:   

1) Hvordan fremmes undervisningskultur? Fokus på administration og motivation 

(derunder undervisningsaktiviteter som meritgivende).  

2) Grænseflade pædagogik/systemer (muligheder for at navigere i kaos) 

3) Ph.d. 4 +4 og Visioner for vores uddannelser på IUP 

4) Udvikling af undervisning, vejledning m.m. 
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På Visionsdagen konkluderede deltagerne, at der er brug for et overblik over 

ressourcer og rammer for udvikling og drift af uddannelserne. Studieleder Eva 

Viala udarbejder et notat til nævnet derom. 

3. Studienævnets politik vedr. Emdrup-Trøjborg problematik ved Eva Viala 

Studieleder orienterer, at der er blevet bevilget midler til at oprette 12 VIP-

stillinger på IUP. Studieleder beder de enkelte uddannelsesledere om at melde 

tilbage med behovet for undervisningskræfter på de forskellige uddannelser, se-

nest torsdag den 28. februar. Indstillingerne videresendes af studieleder til insti-

tutleder.  

Studieleder ønsker, at nævnet skal diskutere, hvorledes spørgsmålet om de 

kommende underviseres tilknytning til hhv. Campus Emdrup og Campus Trøj-

borg skal håndteres i ansættelsesprocessen. Fx: 

Forskningsplacering af uddannelser. Hvordan de etablerede forskningsprogram-

mer skal levere undervisere til IUP på begge lokaliteter. Som det er lige nu, er 

der færre underviserkræfter med tilknytning til forskningsprogrammer på Trøj-

borg.  

-Hvordan sikrer vi et godt studiemiljø begge steder? 

-Hvordan sikres kvalitet i undervisningsudbud (indhold, fremførelse, forskning) på 

begge campus? 

-Hvordan sikres et attraktivt arbejdsmiljø begge steder? 

-Hvordan sikres ensartet udbud på begge lokaliteter – og skal det altid være 

ensartet? 

Søren Fransén gør opmærksom på, at der i IUP-Strategien er meldt ud, at un-

dervisningskræfterne skal oprustes på Campus Århus. Disse retningslinjer gør 

det dog på den lange bane svært at fastholde adjunkter og Ph.d.’ere med tilknyt-

ning i Emdrup.  

 

Studienævnet konstaterer efter længere tids diskussion, at det er centralt at diffe-
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rentiere mellem de enkelte uddannelser, hvor der kan være forskellige beman-

dingsproblematikker. Dernæst er det vigtigt, at både behovet for et fagspecifikt 

fysisk nærmiljø og tilknytningen til forskningsmiljøet tilgodeses i forbindelse med 

ny-ansættelserne. Det besluttes, at studieleder og studienævnsformand på bag-

grund af nævnets diskussion udarbejder et notat til institutleder på studienævnets 

vegne omhandlende Emdrup/Trøjborg-problematikken.  

VIP-medlemmerne opfordrer slutteligt studenterrepræsentanterne til at tage pro-

blematikken op i DSR, for input til videre diskussion.  

 

4. Meddelelser 

 

Studienævnsformand:  

Formanden orienterer fra ARTS Uddannelsesudvalg, at der lempes på den hidti-

dige struktur af ’Profilfagene’ som pt. udbydes under ARTS andre institutter. 10 

ECTS af Profilfagets 30 ECTS, frigives til faglig fordybelse/valgfag, fremfor at 

samtlige 30 ECTS er erhvervsrettede.  

 

IUP arbejder på, at IUP-valgfag på 10 ECTS kan indgå i de Profilfag, der udby-

des på de andre ARTS-institutter. Der arbejdes på en overordnet aftale.  

 

Adm.:  

a)Studieadministrationen orienterer, at efterårets valgfagsudbud snarligt skal 

godkendes i studienævnet. Dernæst ønsker administrationen, at offentliggøre en 

’positiv-liste’ over IUP-udbudte valgfag til de studerende på Black Board, med 

dertilhørende orientering om ansøgningsprocedure og ansøgningsfrist.  

 

Formanden ønsker, at de studerende skal orienteres via plakatopslag på cam-

pus.  

 

b)Studiechefen orienterer at hende og studieleder er i dialog om de administrati-

ve procedurer i studieadministrationen. Studiechef arbejder på et årshjul for de 

forskellige funktioner, der er sammenkørt med andre fungerende årshjul i admi-

nistrationen.  

 

Studieleder orienterer:  

- Den 27. marts er der frist for indstilling til universitetets underviserpris.  

- Orienterer om DUN konference (se mail) 

- Studieleder orienterer, at studievejledere efterspørger retningslinjer til at vejlede 

studerende udefra (oftest fra AU), der ønsker at tage en ITT (Individuelt tilrette-

lagt Tilvalg) på Bachelor i Uddannelsesvidenskab, således at den er adgangsgi-

vende til IUP’s kandidatuddannelser. Punktet om en fællesudmelding om ad-

gangskrav skal behandles på et særskilt punkt.  
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5. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. udlandsophold ved Henrik Fransen 

 
Studienævnsformanden ønsker, at nævnet diskuterer en evt. fællespolitik for me-
ritpraksis i forbindelse med studerende, der ønsker at tage på udveksling.  
 
Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe godkendes med følgende med-
lemmer: Henrik Vase Frandsen (tovholder), Eva Viala, Marianne Høyen, Eva Li-
se Eriksen og Susanne Bartram.  
 

6. Valg af stedfortrædende formand 

 

Lars Holm stiller op og vælges enstemmigt.  

 

7. Studieordninger 

 

Studienævnet gennemgår og godkender studieordningsændringer og studieord-

ningsrevisioner.  

 

Bachelor i Uddannelsesvidenskab:  

Der er tale om en revision, afstedkommet på baggrund af studenterevalueringer 

og diskussioner i UFU. Revisionerne: navngivne valgfag erstattes af generel be-

skrivelse, og de studerende er forpligtiges til at to ud af fire eksaminer skal være 

gruppeeksaminer.  

 

Godkendes.  

 

Cand.Soc. i Uddannelsesvidenskab: 

Studieordningen er godkendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. 

Der er tale om præciseringer i teksten. Dertil ønskes ændring af eksamensform i 

Modul 2a og 2b. Studienævnet indstiller til at Modul 2a og Modul 2b bedømmes 

efter 7-trinsskala, samt at syge-/omprøvebestemmelserne skal udspecificeres. 

Indstillingerne skal diskuteres og godkendes i arbejdsgruppe.  

 

Revisionerne godkendes såfremt indstillingerne medtages.  

 

Pæd.ant.: 

Der er tale om en ny studieordningen, hvor alle moduler på 1., 2. og 4. semester 

vægter 30 ECTS. Valgfagene placeres fortsat i forårssemesteret og vægter 10 

ECTS.  

Den nye studieordning godkendes.   

 

 

MA in Anthropology of Education and Globalisation:  

Godkendes.   
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Generel Pædagogik:  

Der er tale om en revision. Det oplyses, at der udbydes to nye valgfag, der pt. er 

skrevet ind i studieordningen. Disse anbefales at erstattes med generel beskri-

velse.  

Revisionerne godkendes.  

 

Didaktikuddannelserne:  

Matematik: Revision. Godkendt. 

 

Dansk: Revision. Godkendt med bemærkning om at syge-

/omprøvebestemmelserne skærpes og sikrer at den studerende kan deltage i sy-

ge-/omprøve.  

 

Materiel kultur: Revision. Godkendt. 

 

Musikpædagogik: Revision. Godkendt. 

 

MALLL:  

Studieordningsændring i forbindelse med ændret censur. Dertil tilføjes et 4. sa-

marbejdsuniversitet; Melbourne University.   

Godkendes.  

 

Master i Positiv Psykologi: 

Uddannelsesleder var fraværende og kunne ikke fremlægge ændringer. Der er 

tale om eksamensændringer og ændringer i kursustitler. Overgangsbestemmel-

ser skal udarbejdes.  

Ændringen godkendt.  

 

Pædagogisk filosofi:  

Revision af eksamensform på et fag. Godkendt.  

 

8. Forslag til opgavefordeling ifbm. rusintroduktion 2013 

Ved Sissel Rendrup Johansen 

 

Studienævnet blev præsenteret for et forslag om at al planlægning og administra-

tion vedrørende studiestart lægges ud til instituttet og de faglige miljøer. Dette 

forslag er godkendt på de andre ARTS institutter. Til forslaget følger midler.  

 

Nævnet mente ikke at de på det foreliggende grundlag kunne træffe en beslut-

ning derom, og bad studieleder om at udarbejde/fremvise et budget til institut-

tet/studieleder, som på baggrund af dette udarbejder en indstilling til studienæv-

net. Dette skal med på næstkommende møde.  
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9. Status for Optag på kandidatuddannelserne 

 Ved Sissel Rendrup 

 

Studiechef orienterer om igangværende tiltag i forbindelse med Optag på kandi-

datuddannelserne:  

 

- Optagelsesmanualerne med de gamle retningslinjer er gældende, efter-

som de efterspurgte ændringer fra foråret 2012 ikke er blevet reguleret i 

suppleringsbekendtgørelsen.   

- Delt optag for Pæd.psyk., Pæd.soc. og Generel Pæd. er i værksat fra 

2012. 

- Indførelse af adgangsbegrænsning på Pæd.fil. fra 2014 godkendes af in-

stituttet med kapaciteten 80 + 20 % fra 2013 og 2014.  

- Kontaktoplysninger på indkaldt VIP, der forestår den faglige vurdering i 

forbindelse med optag. Der er indkaldt til møde med Optag.  

 

  

10. Fastsættelse af datoer for semestrene for en toårig periode 

  

Ifølge Dekanatets retningslinjer for undervisningsplanlægning skal studienævne-

ne to år frem fastlægge datoer for semesterstart og semesterafslutning for en 

undervisningsperiode i hvert semester. 

 

Oplæg fra studiechef, Sissel R. Johansen godkendes:  

 

Efterår 2013: 2. september til og med 13. december, i alt 14 uger 

Forår 2014: 3. februar til og med 15. maj, i alt 14 uger 

Efterår 2014: 1. september til og med 12. december, i alt 14 uger 

Forår 2015: 2. februar til og med 15. maj, i alt 14 uger 

 

   

11. Forsinkelse på bedømmelse af specialer ved Mette Lykke Gravgaard 

 

Mette Lykke Gravgaard orienterede om enkelte eksempler på, at administratio-

nen ikke kan leve op til kravet om, at kandidatspecialet skal være bedømt senest 

to måneder efter aflevering. Dette er meget uhensigtsmæssigt for de studerende 

økonomisk set.  

Studiechefen orienterer, at administrationen er opmærksom på problemet, og at 

der reelt ikke er tale om særligt mange studerende. Det overvejes pt. om stude-

rende kan melde specialetitel ind en måned før afleveringsfrist for hurtigere at 

kunne skaffe censor.  

 

12. Evt.  

Uddannelseskonsulent Søren Fransén orienterer om lav deltagelse i efteråret 
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2012’s undervisningsevalueringer. Søren Fransén indstiller til at uddannelsesle-

derne i UFU diskuterer de store forskelle på de enkelte fags svarprocent.  

   

13. Lukket punkt 

 

a)Orientering om sager 

  

Udgår. 

 

b)Dispensationssag  

 

 

 

 

 


