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Møde den: 19. februar 2020 kl. 12.30 til 16.00 
Sted: Emdrup A302, Aarhus 1483-523 
DPU Studienævnsmøde 
 
Medlemmer 
VIP: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Anne Larson, Simon Nørby, Frederik Pio, Gritt 
Bykærholm Nielsen, Lisbeth Haastrup, Kristina Mariager-Anderson, Vibe Aarkrog (fast ob-
servatør) 
Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gustafsson, Kasper Kestenholz, Anne Ele-
onora Sørensen, Marie-Louise Torm Grønberg, Emil Nielsen, Sofie Gro Holde. 
 
Suppleanter: Katinka Jean Hauberg, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Maria Schytte, Eva 
Phanaosoth Surrow, Jonathan Sebastian Rossen, Sara Christensen, Christian Egelund Søren-
sen, Cecilie Gregers Lorenzen, Anders Kring Hansen. 
 
Tilforordnede 
Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Morten Jacobsen (VEST), Mette Refshøj Brahe 
(VEST), Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Kim Behrens Jessen (Arts Stu-
dier – ref.) 
 
 
 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

2. Drøftelsespunkter 
2.1 Orientering om studieordninger 2020 efter behandling i dekanatet (15 
min) 
2.2 Orientering om studieordningsændringer 2020 efter behandling i 
dekanatet (15 min) 

3. Beslutningspunkter 
3.1 Valgfagsudbud E2020 (60 min) 
3.2 Indstilling til nye fordelingskriterier på valgfag (30 min) 
3.3 Studiestart (30 min) 

4. Meddelelser (30 min) 
4.1 Forperson 
4.2 Næstforperson 
4.3 Studieleder 
4.4 Studieadministration 
4.5 VEST 
4.6 Nævnsmedlemmer 
4.7 På næste møde 

5. Evt. 

6. Lukkede punkter (ingen kendte) 
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1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
Efter af forpersonen har budt velkommen og der har været en kort præsentationsrunde 
godkender studienævnet dagsordenen til dagens møde. 
 
2. Drøftelsespunkter  
2.1 Orientering om studieordninger 2020 efter behandling i dekanatet (15 min) 
Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. sep-
tember 2020. Alle studieordninger blev godkendt og prodekanen roste det store arbejde, 
der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieordningerne. 
 
Bilag 2.1.1 Indstillingsskema – MA i professionel vejledning 
Bilag 2.1.2 Indstillingsskema – MA i uddannelsesledelse 
Bilag 2.1.3 Indstillingsskema – MA i voksnes læring og kompetenceudvikling 
 
2.2 Orientering om studieordningsændringer 2020 efter behandling i dekanatet (15 

min) 
Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordningsændrin-
ger fra både IKS, IKK og DPU. Jf. retningslinjer fra uddannelseseftersynet er mindre æn-
dringer i studieordninger, der har haft et fuldt gennemløb, blevet godkendt. Med et fuldt 
gennemløb forstås, at man efter gennemløb af alle studieordningens fag kan begynde at 
arbejde med forslag til ændringer, som vil kunne træde i kraft 01.09. året efter. På den 
måde inddrages alle de erfaringer, man har fået med studieordningen. 
 
De indstillede forslag til ændringer i studieordninger, som ikke har haft et fuldt gennem-
løb, kan som udgangspunkt ikke godkendes jf. retningslinjer i uddannelseseftersynet. En-
kelte undtagelser fra denne regel er givet af hensyn til de studerendes retssikkerhed, hvis 
der fx har været tale om inkonsistens i studieordningen, mangelfuldt bedømmelsesgrund-
lag eller konsekvensrettelser på tværs af studieordninger.  
Enkelte ændringsforslag var ikke færdig udarbejdet eller godkendt af studienævnet og er 
derfor ikke blevet godkendt.  
 
På baggrund af dette har de enkelte UN fået afgørelsen af de konkrete ændringsforslag.  
 
Bilag 2.2.1 Oversigt over studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 
 
3. Beslutningspunkter  
3.1 Valgfagsudbud E2020 (60 min) 
For studienævnets godkendelse og drøftelse fremlægges uddannelsernes påtænkte udbud 
af valgfag efteråret 2020. Der vedlægges skema over uddannelsernes vurdering af for-
håndsmeritering af valgfag udbudt ved DPU af andre end egen uddannelse 
 
Bilag 3.1.1 Beskrivelser af alle valgfag E20 
Bilag 3.1.2 E20 – Kandidat_DPU (forhåndsmeritering) 
Bilag 3.1.3 E20 – Bachelor_DPU (oversigt) 
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3.2 Indstilling til nye fordelingskriterier på valgfag (30 min) 
Studienævnet skal beslutte hvilket forslag til fordelingskriterier, der skal tages i brug i 
E20 på baggrund af behandling af forslagene i uddannelsesnævnene.  
 
Bilag 3.2.1. Indstilling til nye fordelingskriterier for valgfag E20 
 
 
3.3 Studiestart (30 min) 
Studienævnet drøfter processen for studiestartsplanlægningen og orienterer sig i den be-
skrevne ansvarsfordeling, med primært fokus på hvordan uddannelsesnævnene kan indgå 
i udformning og godkendelse af studiestartsprogrammet. 
 
Bilag 3.3.1 Indstilling til studiestart 
Bilag 3.3.2 Studiestart 2020 procesbeskrivelse 
 
 
4. Meddelelser (30 min) 
4.1 Forperson 
4.2 Næstforperson 
4.3 Studieleder 
4.4 Studieadministration 
Bilag 4.4.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
4.5 VEST 
4.6 Nævnsmedlemmer 
4.7 På næste møde 
 
5. Evt. 
 
6. Lukkede punkter (ingen kendte) 
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