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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, Frederik Pio, Gritt Bykærholm Ni-
elsen, Lisbeth Haastrup, Vibe Aarkrog (fast observatør) 
Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gustafsson, Anne Eleonora Sørensen, 
Marie-Louise Torm Grønberg, Emil Nielsen, Sofie Gro Holde. 
 
Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen, Sara Christensen, Cecilie Gregers Lorenzen, An-
ders Kring Hansen. 
 
Tilforordnede 
Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Morten Jacobsen (VEST), Mette Refshøj Brahe 
(VEST), Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Jesper Hede (uddannelseskon-
sulent), Kim Behrens Jessen (Arts Studier – ref.) 
 
Afbud: Kristina Mariager-Anderson, Simon Nørby, Kasper Kestenholz, 
 
 
 
 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  
Der blev besluttet at tage punkt 3.2 inden punkt 3.1 
Det blev påpeget, at punkt 2 burde hedde Drøftelses- og orienteringspunkter, hvilket der 
var enighed om.   
Herudover godkendte Studienævnet dagsorden. 
 
 
2. Drøftelses- og orienteringspunkter 
2.1 Orientering om studieordninger 2020 efter behandling i dekanatet 
Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. sep-
tember 2020. Alle studieordninger for masteruddannelserne blev godkendt og prodeka-
nen roste det store arbejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieordnin-
gerne.  
Studieordningerne vil nu blive lagt i systemer og publiceret i løbet af marts. 
I forhold til markedsføringen af masteruddannelserne, så kommer der en ny hjemmeside, 
som går i luften mandag d. 2. marts. Link til denne vil blive sendt ud til studienævnet. 
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2.2 Orientering om studieordningsændringer 2020 efter behandling i dekanatet 
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, er som udgangspunkt ikke blevet godkendt jf. retningslinjer i uddannelseseftersynet. 
Enkelte undtagelser fra denne regel er givet af hensyn til de studerendes retssikkerhed, 
hvis der fx har været tale om inkonsistens i studieordningen, mangelfuldt bedømmelses-
grundlag eller konsekvensrettelser på tværs af studieordninger.  
Enkelte ændringsforslag var ikke færdigudarbejdet eller godkendt af studienævnet til 
deadline og er derfor ikke blevet behandlet.  
 
På baggrund af ovenstående er de enkelte UN blevet orienteret om afgørelsen af de ind-
sendte ændringsforslag.  
 
Studienævnet ønskede at få uddybet, hvad prodekanens kommentarer om revidering i 
forhold til Formål og Faglige mål i ændringsforslagene. Der blev redegjort for baggrun-
den for dette, og det blev understreget, at dette ikke skulle opfattes som en pålagt opgave, 
som skulle løses i nærmeste fremtid, men derimod kun vil være relevant i kommende ar-
bejde med nye studieordninger. Studienævnet tog dette til efterretning. 
 
 
3. Beslutningspunkter  
3.1 Indstilling til nye fordelingskriterier på valgfag 
Studieleder forklarede baggrunden for indstillingen, som er udarbejdet mellem studiele-
der og de studerende for at sikre den bedste løsning for de studerende. 
 
De studerende havde følgende tilbagemeldinger på forslagene i indstillingen: 
 

Forslag 1 (alle studerende på samme campus ligestilles) 
- Deltagerloftet bør fjernes og alle valgfag udbydes både i Emdrup og Aarhus.  
- Forslaget kan give problemer for små uddannelser, da det ikke kan sikres at 

små udbud oprettes. 
 
Forslag 2 (egne studerende på samme campus prioriteres) 
- De studerende var generelt ikke vilde med dette forslag, da mange forløb på 

især store uddannelser vil kunne være helt lukket for studerende fra andre 
uddannelser.  

 
 Forslag 3 (alle får deres 1. prioritet på eget campus) 

- Vil skabe mindre diversitet, hvilket er imod valgfag på tværs tanken. 
 
 Generelle kommentarer fra de studerende: 

- Alle valgfag bør udbydes begge steder 
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- Hvis uddannelser vil beskytte egne valgfag, fordi de er særligt rele-
vante, så bør uddannelserne måske overveje, om valgfaget skal indar-
bejdes i uddannelsen i stedet for at være udbudt som et valgfag. 

- De studerendes valg har tidligere været strategisk begrundet, hvilket 
næppe vil gøre sig gældende fremover (alt efter model). Dette bør 
derfor overvejes i fremtidigt udbud og studienævnet bør også evalu-
ere på dette. 

 
Tilbagemeldinger fra UN 
GP: 

- Forslag 3 er stordriftsmodellen. Det vil give få men store valgfag, 
hvilket ikke nødvendigvis er i studienævnets/de studerendes inte-
resse. 

- Forslag 2 er mest rettet mod afdelinger og dermed ikke på tværs. Stu-
dienævnet vil dermed måske heller ikke længere have så meget at 
sige til indholdet af de enkelte valgfag, da disse vil være mere fagnære 
end tværgående.   

- Forslag 1 er mest i DPU perspektivet på tværs af uddannelser. UN for 
GP foretrak derfor denne. 

 
Didaktik: 

- UN ønskede forslag 1. 
- Det vil være godt at arbejde for udbud af valgfag på begge campusser. 

 
Pæd. Soc: 

- UN ønskede forslag 1. UN ønskede stadig max loft på valgfag for at 
egne studerende også har en chance for at være på mindre hold i lø-
bet af uddannelsen.  

 
Pæd. Ant. 

- UN har valgfag i forårssemesteret, og ønskede derfor ikke at be-
stemme noget for de øvrige uddannelser i denne sammenhæng. 

- UN ønskede at forsætte med egne fordelingskriterier. 
 

Pæd. Psyk 
- UN ønskede forslag 2, så studerende kan sikres valgfag på egen ud-

dannelse. 
 

Pæd. Fil 
- UN havde ikke stærke holdninger, da egne studerende ofte vælger in-

terne valgfag. 
- Den filosofiske holdning er dog, at valgfag skal være valgfag dvs. frit 

valg. Forslag 3 var derfor at foretrække. 
 

Øvrige pointer fra drøftelsen: 
- Hvis loftet fjernes, tildeles der så også flere midler til valgfagene? 
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- Det er uddannelsernes eget ansvar at udbyde en mængde valgfag, 
som svarer til studentermængden, så der ikke er for mange valgfag, 
som derfor ikke oprettes. 

- Det nuværende valgfagsudbud er meget enkeltfagsrettede. Der er 
ikke mange, der rækker bredere ud eller er decideret tværfaglige. 

- I E20 kan der kun vælges på egen campus, men studieleder kunne 
undersøge, om det også vil være sådan fremadrettet. Studienævnet 
spurgte til, om valgfag kunne udbydes via videolink til begge campus-
ser samtidig. Tidligere udbud med denne løsning har dog haft proble-
matiske evalueringer. Studieleder overvejer, om der skal køres et pi-
lotforsøg med dette.   

 
Beslutning: 
Studienævnet besluttede på baggrund af drøftelsen at anbefale forslag 1, altså at alle stu-
derende på samme campus ligestilles. Studienævnet besluttede samtidig, at modellen skal 
evalueres til november.  
Studienævnet ønskede, at alle UN bør tænke over antal udbudte valgfag, og om det er mu-
ligt at udbyde valgfagene på begge campusser.  
 
 
3.2 Valgfagsudbud E2020 
Studienævnet drøftede uddannelsernes påtænkte udbud af valgfag for efteråret 2020.  
 
Der var medsendt skema over uddannelsernes vurdering af forhåndsmeritering af valgfag 
udbudt ved DPU af andre end egen uddannelse.  
Studieleder påpegede, at det er imod tanken om valgfag på tværs, hvis ikke alle uddannel-
ser forhåndsgodkender alle valgfag. De studerende var meget enige i dette. 
Studienævnet besluttede, at alle UN (undtagen pæd. Ant og AEG) skal drøfte, om ikke alle 
valgfag kan forhåndsgodkendes. 
 
Studienævnet drøftede herefter det konkrete valgfagsudbud. Der var forskellige kommen-
tarer til de enkelte udbud, som vil blive videreformidlet til disse. 
Der blev drøftet om baggrunden for udbud på den ene eller anden campus, da der virker 
til at være kulturforskelle i mellem uddannelser ift. udbud på den ene eller anden campus.   
Det blev klargjort, at det i mange tilfælde er personalebestemt hvilke udbud, der kan op-
rettes. Studienævnet ønskede, at der fremadrettet overvejes, om der skulle udbydes på 
begge campusser, da de studerende ved flere lejligheder har givet udtryk for, at det er et 
problem at valgfag kun udbydes på en campus.  
 
Studienævnet havde følgende kommentarer til: 

Virksomhedsprojekt: 
- Pæd psyk og pæd fil beskrivelserne var ikke medsendt. Pæd. Fil har 

lavet denne efter udsendelse af dagsorden og bilag til studienævns-
mødet, og pæd psyk har det først på næste UN-møde. 

- Det er ikke alle uddannelser, der har skrevet specifikke faglige krav 
ind i beskrivelsen, hvilket dog er et bevidst fravalg, da de ønsker en 
mere generel og åben beskrivelse.  
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- Det blev oplyst, at der vil blive udarbejdet en generisk vejledning til 
studieportalen.  

- Det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med de 
nye fagspecifikke virksomhedsprojekter. 

 
Tværgående valgfag:  

- Der er enkelte udbud, som i deres indhold og tilrettelæggelse er tvær-
gående (Dagtilbudspædagogik, Demokrati, medborgerskab og fagdi-
daktik og Demokratisering og radikalisering). Det bliver spændende 
at følge udbud af disse.  

 
Afsluttende generelle kommentarer til de indsendte forslag: 

- Det er ikke meningen, at der skal indsendes fulde undervisningspla-
ner. Studienævnet opfordrede derfor UN til at sikre, at skabelonen 
følges, så der indsendes en beskrivelse af Formål, Faglige mål, Ind-
hold og så måske en kort litteraturliste. 

 
Beslutning: 
Studienævnet godkendte de indsendte forslag med mulighed for at revidere i forhold til 
studienævnets drøftelse. 
 
 
3.3 Studiestart 
Studienævnet drøftede processen for studiestartsplanlægningen og den beskrevne an-
svarsfordeling.  
 
Cheftutorer inviteres til introduktionsmøde d. 23. marts (Emdrup) og 2. april (Aarhus), 
som klæder dem på til rollen. 
Det blev foreslået, om det kunne overvejes, at der til næste år skal laves tværgående intro 
til rollen inden ansøgningsfrist, for at sikre bedre rekruttering. 
 
Det blev understreget, at punktet med fordel drøftes på UN-møder i april sammen med 
tutorerne (skal aftales mellem AL, som har ansvaret, og UN-formand). Her kan ramme-
programmet (udsendes primo april) sammenholdes med evalueringen fra sidste studie-
start, og herudfra kan det nye program udarbejdes.  
 
Programmerne skal ligge klar senest d. 28. maj for BA og 22. juni for KA. 
 
Studienævnet havde stor ros til planen: Det er især godt at BA-tutorer bliver indført i it-
introduktion, førstehjælp og krisehåndtering. 
 
Det blev understreget, at det er vigtigt, at UN involveres i processen, kender detaljer i pla-
nen og kan godkende den endelige plan. Omvendt skal tutorerne også spille ind med, øn-
sker/hvad de har brug for ift indhold i planen f.eks. at få undervisere til at deltage mm. 
 
De næste opgaver for UN: 

- Rammeprogram udsendes 
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- En ny Studievelkomstpolitik (førsteårspædagogik, akademiske stu-
diekompetencer, faglig integration, socialt/ studiemiljø) udsendes, 
når UFA har godkendt denne primo marts. 

 
Studienævnet takkede for materialet og ser frem til arbejdet. 
 
 
4. Meddelelser (30 min) 
4.1 Forperson 

- Specialeevalueringsskemaet er ved at være færdigt. Dette udsen-
des til kommentering i UN og derefter SN (formentlig i marts). 
Det vil blive afprøvet på en mindre gruppe nye dimittender inden 
det rulles fuldt ud. 
 

4.2 Næstforperson 
- En gruppe studerende i Emdrup er ved at skrive et brev til Artsrå-

det om nedlæggelsen af specialepladser og grupperum i forbin-
delse med ombygningen af biblioteket i Emdrup, hvilket er meget 
uhensigtsmæssigt. Studieleder oplyste, at hun var blevet informe-
ret om, at der ikke ville blive nedlagt specialepladser, men at 
nogle af dem ville blive flyttet, at åbningstiderne indskrænkes i 
ombygningsperioden, og så nedlægges køkkenfaciliteterne. Stu-
dieleder vil undersøge muligheder for grupperum. Hvis der er an-
dre forhold vil studieleder gerne have dette at vide.  
 

4.3 Studieleder 
- Studieleder vil undersøge om bibliotekets åbningstider kan udvi-

des. 
- Åbent Hus blev afholdt lige før vinterferien. Det var to vellykkede 

arrangementer med mange besøgende i både Emdrup og Aarhus. 
- Der arbejdes på at ændre formatet for relevansbeskrivelser til 

mere erfaringsbaserede beskrivelser (for alle andre uddannelser 
end kun AEG, som allerede har dette). Dette vil dog tidligst gælde 
for næste års optag (september 2021, hvorfor det allerede er vars-
let for disse. De studerende vil gerne give feedback på de nye kri-
terier. 
  

4.4 Studieadministration 
- Der var udsendt Nyhedsbrev fra Arts Studier for februar.  

o De studerende var stærkt utilfredse med de nye omprøvereg-
ler på BA, som de facto er indført med tilbagevirkende kraft, 
og som de studerende kun har fået besked om via mail. Der 
er mange ubesvarede spørgsmål i forbindelse med de nye 
regler, som giver bekymring for at en række studerende kan 
komme i klemme. Studienævnet støttede op om de studeren-
des kritik af især processen, som ikke har været god. Denne 
kritik skal bringes op i systemet.  
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- Der blev gjort opmærksom på at det stadig var muligt at tilmelde sig 
til Arts Uddannelsesdag d. 25. feb. Der er frist d. 19. februar. 

 
4.5 VEST 

- VEST holder oplæg om formalia i forbindelse med valg af valgfag  
o I Aarhus d. 9. marts (110 tilmeldte) 
o I Emdrup d. 10. marts (150 tilmeldte) 

 
4.6 Nævnsmedlemmer 

- DSR holder generalforsamling på mandag d. 24. februar. Der arbej-
des især på at få flere repræsentanter fra Emdrup. 

- Der er udsendt spørgeskema om Studieglæde – studerende opfordres 
til at besvare dette. 

- Studiemiljøundersøgelsen 2020 er udskudt pga. sammensmeltning 
med studiebarometeret. Det undersøges, om der kan komme sær-
skilte AU spørgsmål med i den næste undersøgelse. 

 
4.7 På næste møde 

- Revision af Forretningsorden 
 
 
5. Evt. 
Intet 
 
 
6. Lukkede punkter (ingen kendte) 
Ingen lukkede punkter 
 
Mødet blev afsluttet kl. 15.30 
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