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Møde den: 24. april 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62283288349 

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 observatør) 

Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gustafsson, Anne Eleonora Sørensen 

(12.30-13.35, Marie-Louise Torm Grønberg (12.30-12.48), Emil Nielsen, Sofie Gro 

Holde. 

 

Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen, Sara Christensen, Anders Kring Hansen, Sif 

Stener Knudsen. 

 

Tilforordnede 

Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Mette Refshøj Brahe (VEST), Louise Weinreich 

Jakobsen (uddannelseskonsulent), Jesper Hede (uddannelseskonsulent), Merete Juste-

sen (Arts Studier – ref.) 

 
Fraværende 

Kasper Kestenholz, Katinka Jean Hauberg, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Maria 

Schytte, Eva Phanaosoth Surrow, Christian Egelund Sørensen, Cecilie Gregers Lorenzen, 

Morten Jacobsen (VEST), 

 

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Punktet studieordninger 2.4. rykker hen under drøftelses- og orienteringspunkter og 

punktet specialeevaluering 3.1. rykker hen under beslutningspunkter. Herefter god-

kendte studienævnet dagens dagsorden. 

 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen F21-E22, 

herunder beslutning om halvårlig eksamensevaluering i uddannelsesnævnene 

(30 min) 

Af Universitetslovens §18, stk. 4, nr. 3 fremgår:  

Studienævnet har foruden de i vedtægten fastsatte opgaver til opgave at sikre tilret-

telæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder… 

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden be-

dømmelse, der indgår i eksamen 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62283288349
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Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen fremlægges derfor årligt for stu-

dienævnet til godkendelse. På baggrund af drøftelser i studienævnet om generelle 

problemstillinger inden for undervisnings- og eksamensplanlægningen kan studie-

nævnet foreslå ændringer i/tilføjelser til de principper, der indgår i dokumentet.  

 

Det indstilles tillige, at hvert UN halvårligt ifm. offentliggørelse af de foreløbige eks-

planer for det kommende semester kort evaluerer og melder ind til afdelingsleder, 

hvis der er behov for justeringer. 

 

Baggrunden for sagsfremstillingen er, at den overordnede plan er det eneste vedrø-

rende undervisnings- og eksamensplanlægning som studienævnet rutinemæssigt vil 

få til behandling. Udkast til eksamensplaner kan ikke komme rutinemæssigt til be-

handling i studienævnet. I stedet foreslås en løbende form for eksamensevaluering 

samtidigt med, at de foreløbige eksamensplaner bliver udsendt til afdelingsledere. 

 

De studerende kan godt godkende sagsfremstillingen. De studerende ønsker, at der 

gives så lang tid som muligt til omprøven i vinterterminen, da der er meget stor for-

skel på hvor lang tid man har til at forberede en omprøve ved de to eksamenstermi-

ner. De studerende er især bekymret for bachelorstuderendes omprøve til vintereksa-

men med de nye omprøveregler, fordi de bachelorstuderende som udgangspunkt kun 

kan aflægge omprøve i det semester, hvor de har taget deres ordinære prøve. Hvis de 

skal til en omprøve i vinterterminen, så har de meget kort tid. Forperson svarer hertil, 

at det er sådanne udfordringer, der er vigtige at få frem i uddannelsesnævnene, så af-

delingsleder kan gå videre med det til UVA/EKA. Ideen med at få eksamensplanlæg-

ningen evalueret efter hver termin i uddannelsesnævnet er at få både studerende og 

VIPs besyv med i den kommende planlægning. 

 

Fagmiljøet påpeger, at der er en faktuel forkert oplysning i bilag 2.1.2 SN –plan for uv 

og eks. Der står: Eksamensperioden starter første hverdag efter undervisningsperio-

dens afslutning til hhv. 31. januar og 30. juni. Omprøveterminen ligger i henholdsvis 

februar og august. Eksamensperioden kan ikke starte efter 31. januar. Eksamensperi-

oden starter ikke den 31. januar eller 30. juni.  

 

Fagmiljøet påpeger endvidere, at der er ikke i planen er taget hensyn til at undervis-

ning i Århus for undervisere fra Emdrup ikke kan starte før kl. 10.00 og ikke skal 

slutte senere end 16.00. Studieleder har den opfattelse, at dem der planlægger under-

visning og eksamen gør det i dialog med fagmiljøerne og tager de nødvendige hensyn. 

I dokumentet kunne det fremgå, at undtagelser aftales med studieleder. De stude-

rende fortæller, at Arts har en referencegruppe for planlægning af undervisning, som 

ser på principperne for undervisningsplanlægning. Gruppens er p.t. sat i bero og for-

venter at genoptage arbejdet efter corona-krisen. I gruppen tages der særlige hensyn 

til DPU bl.a. ved at der i det igangværende arbejde er bestræbelser på, at undervis-

ning, som kræver rejseaktivitet for underviseren, planlægges inden for tidsrammen 

10-16, at ingen studerende eller undervisere skal have mere end 6 timer undervisning 

om dagen. Så der arbejdes på nogle principper, hvor der tages hensyn til DPU’s ud-

fordringer med 2 campi. 
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Beslutning: 

Under forudsætning af, at eksamensperioden tilrettes, så godkender studienævnet 

den fremsendte plan for 2021/2022. Planen gælder for hele Arts. 

 

Studienævnet beslutter endvidere, at uddannelsesnævnene ved DPU halvårligt 

(marts/september) kort evaluerer de netop afviklede eksamener med opsamling i SN 

ifm. den årlige undervisningsevaluering på SN i oktober. 

 

 

2.2 Tomplads  
SN drøfter og beslutter om uddannelserne vil fortsætte tidligere beslutning om at der 
kan indskrives op til 5 studerende pr. modul. Forudsætningen er, at der er ledige 
pladser på modulet, og at ansøger opfylder uddannelsens optagelseskrav. Der er of-
test tale om privatister. Tompladser kan tilbydes på alle moduler på uddannelser, 
hvor der ikke har været adgangsbegrænsning, men ikke på 1. semester for dimensio-
nerede uddannelser. Der kan maksimalt optages 5 studerende pr. kursus.  
 

Beslutning: 

Studienævnet besluttede efter kort drøftelse, at godkende tomplads på alle uddannel-

ser med undtagelse af pædagogisk antropologi og AEG, der gerne vil have det i deres 

uddannelsesnævn først. Forpersonen for UN pædagogisk antropologi og AEG melder 

UN’s beslutning til SN-sekretæren, som melder det videre samlet til EVU. 

 

 

2.3 Mødedatoer E2020 (10 min) 

Studienævnet diskuterede kort udfordringer med enkelte datoer i det fremsendte ud-

kast til mødeplan. 

 

Beslutning: 

Studienævnet godkendte datoplanen med undtagelse af den 27. oktober, der flyttes til 

den 20. oktober. Datoerne er herefter følgende: 

 

Mandag den 31. august kl. 12.30 – 16.00 (uge 36) 

Fredag den 25. september kl. 12.30 – 16.00 (uge 39) 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 43) 

Onsdag den 18. november 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 47) 

Torsdag den 17. december 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 51) 

 

Det anbefales UN at afholde UN-møder ca. 10 dage inden SN-mødet i pågældende 

måned. 

 

Jf. forretningsordenen (§8, stk. 1) kan møder ikke afholdes i perioden 1. juli-15. au-

gust. 

 

Der skal af hensyn til behandlingen af evt. studieordninger være mindst 3 uger imel-

lem mødet i november og december. 
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2.4 Godkendelse af nødstudieordninger sommer 2020  

Afdelingslederne har i samarbejde med UN-forpersonerne udarbejdet beslut-

ningsforslag for omlægningen af eksamener, der normalt forudsætter fy-

sisk fremmøde. Forslagene blev sendt til skriftlig behandling i de enkelte UN på 

DPU i perioden fra den 22. april til den 24. april kl. 9, hvorefter studienævnet modtog 

dem til behandling på studienævnsmødet den 24. april med henblik på endelig god-

kendelse i dekanatet inden 1. maj.  

 

Eksamener, der kræver fysisk tilstedeværelse (mundtlige prøver, tilsynsprøver og 

prøver, der indeholder social eller praktisk interaktion), vil ikke kunne afvikles almin-

deligt, og derfor skal de enkelte afdelinger på Arts i samarbejde mellem uddannelses-

nævn og afdelingsleder beslutte, hvordan disse omlægges. 

 

En nødstudieordning beskriver konkrete, nødvendige ændringer til prøveformer, der 

ikke kan afvikles under de nuværende restriktioner. Følgende kan ikke ændres i en 

nødstudieordning: faglige mål, bedømmelsesform, censurform og det faglige niveau 

for prøven. Ud over de konkrete ændringer, er den oprindelige studieordning gæl-

dende. Nødstudieordningen træder i kraft hurtigst muligt og lukkes igen 31.08.2020.  

 

Følgende fag/moduler med mundtlige elementer i prøveformen er af de respektive 

uddannelsesnævn indstillet til omlægning af de mundtlige elementer til synkron vir-

tuel mundtlig. Disse ændringer kræver ikke etablering af nødstudieordninger. 

Uddannelse Modul 

KA Didaktik, matematik Matematikkens didaktik 

KA Pædagogisk filosofi  Etik, normativitet og dannelse 

BA Uddannelsesvidenskab Læreprocesser og didaktik 

KA Uddannelsesvidenskab 2013  Organisation, kultur og innovation 

KA Uddannelsesvidenskab 2013  Uddannelsespolitikker og styringsparadigmer 

DAV, studieordning 2007  Andetsprogspædagogik  

DAV, studieordning 2007 Kulturforståelse 

MA Dansk som andetsprog  Masterprojekt 

MA LAICS Masterprojekt 

MA Ledelse Masterprojekt 

MA Positiv psykologi  Masterprojekt 

MA Positiv psykologi  Positiv psykologi og individuelle styrker og 

trivsel 

MA Special- og socialpædagogik Masterprojekt 

MA Special- og socialpædagogik  Modul 2 

MA Sundhedspædagogik og sund-

hedsfremme  

Masterprojekt 

MA Vejledning  Masterprojekt 

MA Vejledning  Vejledning og samfund 

MA Voksnes læring og kompeten-

ceudvikling 

Læring og kompetenceudvikling i arbejde og 

organisationer 

MA Voksnes læring og kompeten-

ceudvikling 

Masterprojekt 
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Følgende fag/moduler er af de respektive uddannelsesnævn indstillet til ændringer, 

der kræver etablering af nødstudieordninger. Fagene/modulerne er dels indstillet til 

omlægning af mundtlige elementer i prøveformen til synkron virtuel mundtlig. Her-

udover er det indstillet, at faget/modulet Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde 

på didaktikuddannelserne benytter omprøvebestemmelser, hvor individuel eksamen 

er muligt. På pædagogisk psykologi er det indstillet, at gruppestørrelsen for fa-

get/modulet Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder ændres fra 3-4 til 2-4. 

Uddannelse Modul 

KA Didaktik, dansk Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde 

KA Didaktik, matematik Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde 

KA Didaktik, materiel kultur Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde 

KA Didaktik, musikpædagogik Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde 

KA Pædagogisk psykologi Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder 

 

Studienævnet diskuterede kort de indsendte indstillinger. Studieleder oplyste, at der 

er ved at blive udarbejdet retningslinjer for VIP og studerende i forhold til afvikling af 

virtuelle mundtlige eksaminer. Forperson foreslog, at modulansvarlige orienterer de 

studerende om omlægningerne med links til retningslinjerne, når beslutningen er en-

deligt og meldt ud centralt fra til de studerende. VEST oplyste, at der blev arbejdet på 

en FAQ til VIP og studerende. VEST sender link til siden, når den er klar. 

 

Beslutning: 

Studienævnet godkendte de indsendte indstillinger til omlægning af eksamen ved 

sommereksamen 2020 herunder etablering af nødstudieordninger på didaktikuddan-

nelserne og pædagogisk psykologi. 

 

Studienævnet forventer, at der kommer retningslinjer for hvordan det i praksis skal 

gennemføres. Alle uddannelsesnævn og/eller modulkoordinatorer bør overveje at 

skrive en guide/forventningsafstemning om hvordan eksamen skal forløbe. Det vil 

være en god ide at gøre det i samarbejde med de studerende i uddannelsesnævnet. 

 

 

2.5 Specialeevaluering  

Uddannelsesnævnene har drøftet udkast til evaluering af 4. semester og budt ind med 

kommentarer. Frem mod studienævnsmødet d. 18. maj vil arbejdsgruppen så vidt 

muligt indarbejde de konkrete kommentarer til de enkelte spørgsmål/svarkategorier 

mv. og forelægge et endeligt udkast til godkendelse i studienævnet.  

 

Udover konkrete bemærkninger til konkrete spørgsmål faldt kommentarerne ind un-

der følgende overordnede tematikker, som blev drøftet på mødet:   

 
1. Der er flere kommentarer til at skemaet er langt og omfattende, og et uddannel-

sesnævn kommenterer, at der ikke bør spørges ind til ting, som SN ikke har ind-
flydelse på. 

2. Kommentarer til anonymitet i relation til vejlederne.  

3. To uddannelsesnævn ønsker et spørgsmål om forløbet med tildeling af vejleder.  
4. To uddannelsesnævn spørger til muligheden for at have (yderligere) uddannelses-

specifikke spørgsmål.  
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Studienævnet bedes beslutte, om evalueringen af 4. semester skal gennemføres til 
juni 2020 eller skydes til 2021 grundet coronasituationen. Hvis den skal gennemføres 

i 202o, bedes studienævnet vurdere, om der skal tilføjes coronarelaterede spørgsmål.  

Studienævnet bedes træffe beslutning om metoden til indsamling af data: Et flertal af 
uddannelsesnævne bakker op om den tekniske løsning, at evalueringen sættes op i 
SurveyXact og sendes ud pr. mail til de studerende, der har afleveret specialet.  

Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved at igangsætte processen i år. Udfor-

dringen kan være, at svarene bærer for meget præg af den særlige situation, der har 

været og er i dette semester. Dette kan betyde, at der er for stor skepsis til hvad be-

svarelserne kan bruges til og det vil være ærgerligt at sætte de studerende igennem 

sådan en stor proces, hvis man ikke kan bruge svarerne i det videre arbejde med at 

udvikle uddannelserne. Derudover er det ikke kun specialestuderende, der har haft et 

særligt semester. Studerende på andre semester har også haft et særligt forløb her i 

foråret og det er desværre for sent, at indarbejde spørgsmål om den særlige situation i 

den almindelige undervisningsevaluering. De studerende vil gerne have en speciale-

evaluering her i foråret 2020, da de mener, at det er vigtigt, at de studerende kan få 

lov til at komme til orde og udtrykke deres frustration. De studerende synes til gen-

gæld ikke, at der skal være særlige corona-spørgsmål, da de mener, at svarerne skal 

være sammenlignelige fremadrettet. Udfordringen ved ikke at have særlige corona-

spørgsmål kan være, at de studerende finder andre steder at tilkendegive deres tilba-

gemeldinger i forhold til corona. 

 

Der var generel opbakning til at sætte evalueringen op i SurveyXact og sende den ud 

pr. mail til de studerende. 

 

SN-repræsentanten for pædagogisk sociolog oplyste, at de planlægger at igangsætte 

en erfaringsopsamling på baggrund af onlineundervisningen på uddannelsens øvrige 

moduler i forbindelse med corona-nedlukningen– både hos studerende og undervi-

sere. Det skal behandles på deres næste UN-møde.  

 

Beslutning: 

Studienævnet besluttede, at igangsætte evalueringen af specialesemestret her i for-

året 2020.  

 

Arbejdsgruppen udarbejder et endeligt udkast til spørgeskema med enkelte coronare-

laterede spørgsmål. Det gøres tydeligt i spørgeskemaet, at det som udgangspunkt er 

udarbejdet til en almindelig situation.  

 

Evalueringen foregår via SurveyXact.  

 

Studienævnet besluttede, at vente med at sætte yderligere spørgsmål ind omkring vej-

ledertildeling, ligesom de enkelte UN ikke må have yderligere uddannelsesspecifikke 

spørgsmål på i dette semester. 

 

Spørgeskemaet godkendes endeligt på studienævnsmødet den 18. maj. 
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3. Drøftelses- og orienteringspunkter (45 min) 

3.1 DPUs og ARTS’s strategi (30 min) 

Studienævnet diskuterer og kommenterer institutledelsens udkast til DPU-strategi 

2020-2025 med fokus på afsnittet ’Uddannelse’ (s. 5-6) og evt. sammenhæng med 

ARTS-strategien. SN formulerer evt. i forlængelse heraf (2-3) konkrete forslag til æn-

dringer/andre strategiske satsninger vedr. uddannelse.  

 

Kommentarer: 

 Der savnes information om hvordan man vil udvikle didaktikken. Hvordan er 

forholdet mellem pædagogik og bæredygtighed? Hvordan kan man arbejde 

med tværfaglighed og faglighed – f.eks. tværfaglige valgfag.  

 Bæredygtighed bliver ikke nævnt under uddannelse. Hvad betyder det? 

Hvilke indsatsområder er det i forhold til bæredygtighed, når det ikke ud-

mønter sig under uddannelse? 

 Diversitet og ligestilling bliver ikke udfoldet i forhold til uddannelse. Diversi-

tet er ikke kun køn, det kan man på mange måder og niveauer forholde sig til 

i forhold til uddannelse. Der er for meget fokus på praksis og relevans. De to 

ord går igen og igen. Den akademiske faglighed og den kritiske tænkning er 

væsentligt undertonet. DPU som frontrunner i forhold til det didaktiske kan 

skrives bedre frem. 

 I forhold til Arts-strategien er det uheldigt at der står at det er et bredt fakul-

tet og så er nævnt en specifik DPU-uddannelse.  

 Problematisk at bruge begrebet ‘studiecentret learning’, der har mange betyd-

ninger og bibetydninger. 

 Primo december var der seminar for studienævnsformænd, studieledere og 

uddannelseskonsulenter. Intet at det vi diskurede er kommet med. Hvis vi 

skal skrive en strategi, så skal vi skrive hvad vi vil og skrive det klart og tyde-

ligt som et politisk strategisk dokument til os selv. Vi skal være meget mere 

konkrete. Den teoretiske grundfortælling om DPU står svagt. Forestillingen 

om DPU som et universitetspædagogisk laboratorium, hvordan stiller det sig 

nu efter den nye universitetspædagogiske satsning nu?  

o Det er en pædagogisk satsning at slå de pædagogiske centre sam-

men. Man flytter også forskere, der forsker i universitetspædagogik, 

til DPU. DPU begynder på nogle måder at arbejde systematisk og 

forskningsbaseret på nye forskningsområder. Vi forpligter os på at 

arbejde systematisk og strategisk mes forskellige typer af lærings-

former.  

o Det fremstår som en praksis. Det skal stå som en faglig videnskabe-

lig satsning. 

 Der bør være fokus på pædagogik og uddannelse som teoretiske fagområder 

og ikke praksis. 

 Der havde i en afdeling været en del kommentarer til den sproglige formid-

ling.  

 

Orientering om de studerenes input vedr. forskningstilknytning fra studienævnsmø-

det den 17. december 2019: 
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”Der var følgende input til strategien:  
• Tættere på forskning – de studerende ønsker bedre sammen-hæng/kobling 

mellem undervisning og forskning, bl.a. ved at kunne blive inddraget i 
forskning. Dette kunne måske ske via en opslagstavle/portal, hvor der bliver 
synliggjort hvilke muligheder, der kan være.  

• Studiemiljø – der mangler gode lokaler både i Emdrup og Århus, hvor de 
studerende kan mødes og f.eks. lave studiegruppearbejde  

• Fra ”forskningsmiljø” til ”fagmiljø” – der bør arbejdes for en bedre sammen-
hæng mellem studerende og undervisere og ikke en eksklusion af studerende 
fra forskningen. Der bør ekspliciteres, at der er kan være gode muligheder i 
anvendelsen af professionsbachelorer i forskningen, som er et særligt kende-
tegn for DPU.  

• Akademisk tilgang til arbejde. Det er vigtigt at ruste de studerende til en ar-
bejdsvirkelighed efter studiet.”  

 

De studerende er enige med de kommentarer, der er i udkastet til høringssvar fra stu-

dienævnet. De studerende synes dog, at der tales for meget om eksperimenterende 

undervisning i strategien frem for faglighed. De studerende går ikke på uddannel-

serne, fordi der er eksperimenterende undervisning og derfor bør der være mere fo-

kus på fagligheden end på undervisningsformen. 

 

Beslutning: 

Nævnet godkender udkastet til høringssvar. Forperson tilføjer kommentaren om 

Arts-strategien og laver en opsummering med kommentarerne omkring bæredygtig-

hed, diversitet, faglighed og herunder den universitetspædagogiske satsning på DPU. 

Derudover ønsker studienævnet at strategierne bliver mindre vidtløftige og mere 

konkrete og handlingsorienterede. 

 

Hvis nogen efter studienævnsmødet har yderligere bemærkninger, så send det til for-

personen, så det kan komme med i høringssvaret. 

 

 

3.2 Studieordninger  

Ændringer og nye studieordninger skal være klar til offentliggørelse senest 1. april 

med henblik på ikrafttrædelse 1. september 2021. Af hensyn til planlægning og res-

sourceallokering på institutterne og i studieordnings- og kvalitetsteamet, har uddan-

nelsesnævn og afdelingsledere lavet status for igangværende og kommende projekter 

om curriculumudvikling. 

 

Studienævnet orienteres om at følgende studieordningsudviklingsprojekter er i 

gangsat eller planlægges igangsat på DPU med henblik på udvikling af en ny studie-

ordning til ikrafttrædelse 1. september 2021: 

 Kandidatuddannelsen i Generel pædagogisk (evt. kun mindre ændringer og 

ikke en ny studieordning) 

 Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab (evt. kun mindre ændringer og 

ikke en ny studieordning) 

 Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab (evt. kun mindre ændringer 

og ikke en ny studieordning) 
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 Masteruddannelsen i Positiv psykologi (der er igangsat en faglig udviklings-

proces med afsæt i den afholdte uddannelsesevaluering i efteråret 2019.) 

 

Derudover ansøges der om prækvalifikation af Masteruddannelsen i tværprofessio-

nelt velfærdsarbejde. 

 

Der blev givet en mundtlig tilbagemelding fra uddannelsesnævnene om deres planer 

om studieordningsændringer eller –revisioner: 

 

Pædagogisk filosofi: Ingen planer om ændringer 

Pædagogisk sociologi: Drøftes på UN-møde i næste uge, men umiddelbart forven-

tes ingen ændringer. 

Didaktik: Ingen planer om ændringer. Uddannelserne er igennem uddannelseseva-

luering i år og afventer resultatet af den. 

Generel pædagogik: Er i proces med indarbejdelse af en mundtlig eksamen. Uaf-

klaret hvordan det lander. 

Pædagogisk antropologi og AEG: Ingen planer om ændringer 

Pædagogisk psykologi: Ingen planer om ændringer. Der var en kort snak på sidste 

UN-møde om modul 1 eksamen på 30 ECTS, men ikke noget konkret. 

Uddannelsesvidenskab: Skal drøftes på UN-møde i næste uge. Der forventes kun 

småjusteringer, som kan ske inden for de eksisterende studieordninger 

Master: Ingen nye tilføjelser.  

 

 

4. Meddelelser (30 min) 

4.1 Forperson 

• Der er udarbejdet rammer og praksis for coronadispensation for specialestu-

derende. Se på coronasiden for Arts: https://studerende.au.dk/studier/fag-

portaler/arts/corona-information-fra-arts/. D.d. er der indkommet 103 an-

søgninger om udsættelse af specialefrister. 14 ansøgninger handler om grup-

pespecialer. Arts har meldt ud, at hvis der er en studerende i en gruppe, der 

skal have fristforlængelse, så skal gruppen splittes op eller også må pågæl-

dende der har mulighed for at få fristudsættelse, opgive fristudsættelsen. Det 

er selvom den anden studerende, der ikke kan få fristudsættelse ved opsplit-

ning af specialegruppen vil få forlængelse til at omlægge sit speciale til en 

skriftlig individuel opgave. Man kunne skønne, at begge får dispensation sva-

rende til den udsættelse, den der skal omlægge til individuelt speciale ville få.  

• Der er nedsat et såkaldt Beslutningsforum Arts i forbindelse med nedluknin-

gen af AU. Studienævnene blev koblet på beslutningsforum Arts den 30. 

marts. Forud for studienævnenes deltagelse i beslutningsforum Arts behand-

lede man eksamensformer for fag/moduler, hvor undervisningsdeltagelse var 

eller indgik i prøveformen.  

• I forhold til studiestart ved vi ikke endnu om vi er lukket op i forhold til stu-

diestart. Vi planlægger som normalt og laver ikke alternativer førend vi får 

klar besked. 

• Det samme gælder efterårets undervisningsplanlægning, men det vedtages på 

højere sted og vi afventer information. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
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• Prorektor Berit Eika skulle have været på besøg, men aflyser pga. coronasitu-

ationen. Ønsket er at vide, hvad der rører sig i studienævnene. Forpersonen 

foreslår emner: De studerendes retssikkerhed, kvalitetssikring forstået som 

studenterinddragelse og etablering af en faglig og tværfaglig kommunikati-

onsplatform. Hvis nogle har andre emner til mødet med prorektor, så send 

det til forpersonen. 

• De specialestuderende på DPU er nævnt i Omnibus. I artiklen refererer pro-

dekanen alle afgørelser om forlængelse af specialeaflevering til studienævnet, 

så derfor bør studienævnet også kunne skønne ansøgninger om fristudsættel-

ser på gruppespecialer. 

4.2 Næstforperson 

• Kommunikationen omkring corona er stadig ikke der, hvor vi ønsker den. De 

studerende har ikke fået ordentlig information om hvor de skal finde infor-

mationen og derfor er der konstant mange henvendelser. De over 100 ansøg-

ninger om fristudsættelse på bliver givetvis til flere. 

4.3 Studieleder 

• Beslutningsforum Arts er nedsat af prodekanen og består af alle afsnitsledere 

fra Arts Studier og studieledere Opgaverne her hidtil bestået i at koordinere 

indsatserne på Arts i forbindelse med nedlukningen af universitetet. Ved be-

slutninger vedr. studienævnets virke er forpersonerne fra studienævnet invi-

teret med.  

• DPU arbejder på at omlægge årets studiestart. Der er 3 scenarier:  

o 1. ren virtuel studiestart 

o 2. delvis fremmøde 

o 3. helt åbent igen. 

Vi håber, at der bliver åbnet delvist op, men vi afventer retningslinjer oppe fra 

snart og helst hurtigt, så vi ikke skal lave dobbeltarbejde, fordi underviserne 

er i gang med at planlægge efterårets undervisning.  

• Vi er i gang med at søge prækvalifikation til masteruddannelsen i tværprofes-

sionelt velfærdsarbejde. 

4.4 Studieadministration 

• Der er meget travlt. 

4.5 VEST 

• VEST får pt mange henvendelser fra de studerende – det er især Corona, spe-

cialer og undervisningstilmelding (valgfag), der fylder. Vi ser det som væ-

rende meget positivt, at de studerende henvender sig og dermed opsøger vi-

den om deres muligheder 

• VEST er godt i gang med planlægning af efterårets aktiviteter, herunder stu-

diegruppeworkshops og semestermøder, som arrangeres i samarbejde med de 

respektive Uddannelsesnævn. 

4.6. Nævnsmedlemmer 

• Uddannelsesvidenskab er i proces med at lave et dokument med hvad der har 

været godt og hvad der har været ikke så godt i omlægningen undervisningen 

til digital undervisning. Underviserne har brugt hinanden rigtigt meget på 

tværs af modulerne og samarbejdet har været i top. 

4.6 På næste møde 

Intet 
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5. Evt. 

Kommentarer til mødeformen/mødeledelsen må I gerne sende til forpersonen. 

 

6. Lukkede punkter (ingen kendte) 
Intet 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


