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Studerende: Julie Gade Donsig, Mathias Holst Manstrup, Mathias Bødker Rubach-Larsen, 

Søren Emil Jensen, Sofie Gro Holde, Rikke Wøjdemann Koefoed, Emil Nielsen (næstforper-

son). Suppleanter: Maja Birkegaard  

Tilforordnede 

Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Morten Jacobsen (VEST), Louise Weinreich Jakobsen 

(uddannelseskonsulent), Kim Behrens Jessen (Arts Studier), Merete Justesen (Arts Studier – 

ref.) 

Tiltrædende medlemmer og suppleanter 

Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gystafsson, Kasper Kestenholz, Anne Eleonora Søren-

sen, Marie-Louise Torm Grønberg, Emil Nielsen, Sofie Gro Holde. Suppleanter: Maria 

Schytte, Anders Kring Hansen. 

 
Fraværende 
Max Steen Henriksen, Mathias Lyngby Johansen, Louise Lind Præstholm Heltoft, Kamilla 
Østergaard Mouritsen, Jonathan Sebastian Rossen, Maria Solhøj Madsen (VEST), Katinka 
Jean Hauberg, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Eva Phanaosoth Surrow, Sara Christensen, 
Christian Egelund Sørensen, Cecilie Gregers Lorenzen 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

Sidste ordinære møde for det afgående studienævn 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsordenen til dagens møde. 

 

2. Drøftelsespunkter 

2.1 Gennemgang af nævnets årsplan med opsamling fra studienævnsseminaret  

Forpersonen påpegede, at det var vigtigere at gennemgå årsplanen og opsamlingen fra 

studienævnsseminaret med det tiltrædende studienævn frem for det siddende studie-

nævn. Derfor blev kun nogle af de temaer, som SN har arbejdet med det sidste år kort 

gennemgået. Sidste år blev det ønsket, at studienævnet (SN) skulle arbejde med studie-

miljøpolitikken. I forbindelse med ombygningen af campus i Emdrup har der derfor lø-

bende været fokus på studiemiljøpolitikken. Ombygningen har været og er bl.a. fokuseret 

på at samle studenterrelaterede aktiviteter i bygning A. 
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Derudover har SN igangsat et udvalg, der skal arbejde med at udvikle en evalueringspro-

ces af specialer. Det arbejde vil fortsætte i det nytiltrådte studienævn. 

 

Fra studenterperspektiv blev det pointeret, at det har været vigtigt, at arbejde med kriteri-

erne for intern bedømmelse og det er dejligt at se, at det også er på årsplanen fremadret-

tet. 

 

Forperson pointerede, at en af nævnets opgaver var at kvalitetssikre den praktiske tilret-

telæggelse af eksamen og undervisning, da det er en del af SN’s kommissorium. 

 

Det blev drøftet om DPU hedder DPU, campus Emdrup eller om det hedder DPU, campus 

København. Studieleder beretter, at vi p.t. kalder os DPU København, campus Emdrup. 

DPU arbejder på at campusset i Emdrup kommer til at hedde campus København. 

 

Fra studienævnsseminaret den 29. januar 2020 var der et ønske om at have fokus på stu-

diestarten og 1. studieår. Der var forskellige forslag i spil i går, både konkrete forslag og 

mere generelle forslag: 

 Tutorerne kunne have en længere rolle – overdragelse fra tutorer til holdene. 

 Understøttelse af studiegrupper hele første studieår. 

 Udvidet studiestart. 

Nævnets arbejde på studienævnsseminaret vil blive skrevet rent og sendt rundt til med-

lemmerne. 

 

3. Beslutningspunkter 

3.1 Godkendelse af konsekvensrettelser af DPU’s evalueringspolitik  

DPU’s evalueringspolitik er blevet konsekvensrettet i forhold til de løbende rettelser, der 

har været foretaget i SN. 

 

Forpersonen oplyser, at det eksisterende evalueringsnotat er forældet, da der er sket 

ændringer løbende og notatet ikke har været opdateret. De beslutninger SN træffer, 

skal løbende opdateres i policy-papirerne, så de er up to date. I det reviderede notat 

er der fokus på undervisningsevalueringerne og ikke på de overordnede rammer 

hvori undervisningsevalueringen indgår. Der henvises dog til de overordnerede ram-

mer og politikker i notatet. 

 

Der var en diskussion i nævnet om brug af betegnelsen ”modulkoordinator” som den 

person, der er ansvarlig for at igangsætte og gennemføre evalueringen på modulerne, 

Det er en udfordring på nogle uddannelser, hvor der er mange hold tilknyttet et mo-

dul og hvor evalueringen foregår på holdene. Modulkoordinator er ansvarlig for at 

evalueringen foretages, men i praksis kan kompetencen videregives til holdundervi-

ser. Der var forslag om at prøve at sikre, at den ansvarlige var til stede, men det kan i 

praksis være svært.  

 

Beslutning:  

Nævnet besluttede at ændre teksten, så der kommer til at fremstå tydeligere, at mo-

dulansvarlig kan give kompetencen videre til en anden underviser.  
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Nævnet diskuterede om der skal være et evalueringsnotat på tværs af alle hold på et 

modul eller om den modulansvarlige skulle udarbejde et samlet notat. SN lægger op 

til at UN beslutter det. Det samme gælder for hvad der offentliggøres på holdenes si-

der på Blackboard. Dog slår nævnet fast, at der skal foreligge et notat fra hver eneste 

kvalitative evaluering og at dette notat skal behandles i UN. Hvis der skal laves et 

sammenskriv, så skal det skrives paritetisk. Det vil blive præciseret i politikken. 

 

Notatet som skal fra UN til SN handler om, at der bliver fulgt op på hvilke moduler, 

UN har evalueret og hvad der herfra er de væsentligste punkter i den samlede evalue-

ring, som er vigtige at indberette til SN-niveau.  

 

Beslutning: 

SN godkender notatet med de indmeldte ændringsønsker. Uddannelseskonsulenten 

retter notatet til og offentliggør det. Notatet skal i færdig form sendes til afdelingsle-

dere, studieleder, UN, SN og afdelingsadministratorer.   

 

 

3.2 Studieordningsændring KA Generel Pædagogik  

Studienævnet havde på sit møde d. 17. december 2019 genbehandlet forslag fra kandidat-

uddannelsen i generel pædagogik til studieordningsændring af prøveformen for valgfag 

med krav om, at uddannelsesnævnet finder et andet fag i uddannelsen, som kan have en 

eksamen med mundtlige elementer (herunder f.eks. aktiv deltagelse med mundtlige op-

læg), så det sikres, at der er mundtlig udprøvning mere end én gang i løbet af uddannelse. 

Uddannelsesnævnets forslag til studieordningsændring med tilføjelse af en yderligere 

mundtlig udprøvning er fremsat til godkendelse hos studienævnet. 

 

Forpersonen beretter, at studieordningerne på DPU blev revideret i 2017 først og frem-

mest med henblik på besparelser. I forbindelse med revideringerne blev der alignet på 

tværs af uddannelserne. Der var bl.a. fokus på, at der skulle være en variation af prøvefor-

mer. En anden ting, der blev alignet var valgfagene, der af sparehensyn blev til en skriftlig 

opgave med bestået/ikke bestået.  

 

Generel Pædagogik ønskede på studienævnsmødet i december 2019 at komme med på 

ensretningen af eksamensformen på valgfagene, men en ændring af eksamensform påvir-

ker hele uddannelsen og derfor ønskede SN, at uddannelsen skulle sikre variation i eksa-

mensformerne ved at tilføje mundtlige elementer andre steder i uddannelsen.  

 

Det fremsatte ændringsforslag fra generel pædagogik er derfor udarbejdet under tidspres 

og med uenighed i fagmiljøet (men demokratisk). Den overordnede tidsproces er ikke 

overholdt. SN’s opdrag på sidste møde er dog overholdt, men ikke den overordnede tids-

proces og det betyder, at ændringen ikke vil blive godkendt af prodekanen i denne ombæ-

ring. Derfor kan ændringsforslaget ikke nå at blive godkendt med virkning fra 1.9.20. 

 

SN foreslår, at fagmiljøet går tilbage og overvejer at bruge den nye tid til en proces, hvor 

man kigger på hele studieordningen. Derudover påpeger forpersonen, at det fremsendte 

forslag også var meget dyrt. 

 

Beslutning: 
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Generel Pædagogik arbejder videre med studieordningen inden for processen med studie-

ordningsændringer, der skal have virkning fra 1.9.21. Der vil sandsynligvis blive nedsat en 

arbejdsgruppe, der overvejende består af modulkoordinatorer. 

 

4. Meddelelser  

4.1 Forperson 

Der er ingen lukkede punkter på mødet i dag. Forpersonen orienterer kort om hvor-

dan lukkede punkter bliver behandlet. Alle ikke-medlemmer bliver sendt ud (undta-

gen SN-sekretær og en sagsbehandler). De sager, der kommer på under lukkede 

punkter, er afgørelser fra forretningsudvalget, der har den konsekvens for den stude-

rende, at pågældende vil blive meldt ud. Sagerne er anonymiseret, men på de små ud-

dannelser, kan studerende måske genkendes. Forpersonen pointerede derfor, at næv-

nets medlemmer har tavshedspligt. 

 

4.2 Næstforperson 

Ingen meddelelser 

 

4.3 Studieleder 

Der afholdes Åbent hus i næste uge. Studieleder opfordrer til, at de studerende, der 

deltager i boderne medtager litteratur. 

 

4.4 Studieadministration 

Studieadministrationen har ingen meddelelser ud over de i nyhedsbrevet nævnte nyheder 

samt information om Arts Uddannelsesdag 2020. 

 

4.5 VEST 

Ingen meddelelser 

 

4.6 Nævnsmedlemmer 

Et medlem påpegede, at der ikke blev serveret vand til de studerende til mundtlig ek-

samen. Derudover blev der serveret den samme sandwich flere dage i træk til samme 

eksaminator. Medlemmet påpeger, at det har afgørende betydning for de studerende, 

at de kan få vand til eksamen. 

Studieleder forklarer, at det er instituttet, der er ansvarlig for forplejning til eksamen. 

Institutterne på Arts beslutter hvilke ressourcer, der skal afsættes til forplejning. På 

de andre institutter på Arts, er der ingen forplejning. Utilfredshed med forplejning til 

eksamen, kan derfor rettes til studieleder. 

 

4.7 På næste møde 

Intet 

 

5. Evt. 

Fra flere medlemmer blev der takket for det sidste år. 

Forperson sluttede mødet med at takke medlemmerne for det forløbne år og den store ar-

bejdsindsats, som alle har lagt i SN og UN. 

 

6. Lukkede punkter (ingen kendte) 

Intet 
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Konstituerende møde for det kommende studienævn  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordnen blev godkendt. 

 

2. Kort orientering om studienævnets arbejde i det kommende år  

 

Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven at sikre tilrettelæggelse, gennemfø-

relse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder: 

Kvalitetsudvikling: Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddan-

nelser og undervisning, herunder påse op-

følgning på evalueringer 

Studieordninger: Udarbejde forslag til studieordninger og 

ændringer heri 

Planlægning: Godkende plan for tilrettelæggelse af un-

dervisnings- og prøver 

Dispensationer: Træffe afgørelse i ansøgninger om dispen-

sation og merit, herunder forhåndsmerit 

Udtalelser: Udtalelser om sager vedr. uddannelse og 

undervisning 

 

SN gennemgik årshjulet for studienævnets arbejde. SN har arbejdet på formatet for 

årshjulet, for at sikre, at årshjulet giver et godt overblik over nævnets arbejde. Der er 

afsat mødedatoer for det første halve år. Vi laver senere en mødeplan for efteråret. 

Det er umuligt at fastsætte datoer, hvor det ikke rammer nogen. Mødedagene skiftes, 

så det ikke er de samme, der rammes. Der er mødepligt til nævnets medlemmer. 

 

Nogle møder har allerede mange punkter og andre har få og det giver plads til at tage 

emner op, som studienævnet ønsker at arbejde med. Studerende er også velkomne til 

at tage emner op via næstforpersonen.  

 

Nogle af de opgaver, som nævnet kunne arbejde med er evaluering af eksamen, da 

der ikke er en automatisk evaluering af eksamen. Erfaringen er, at det er meget svært, 

at få de studerende til at evaluere efter eksamen. Nævnet ønsker også fortsat at ar-

bejde med en kvalitetssikring af de interne bedømmelser. 

 

Specialeevaluering er sat på til mødet i april. Det nedsatte udvalg arbejder på en lidt 

større proces. Det forventes, at processen først bliver behandlet i SN (april) og deref-

ter til høring i UN (maj) og igen til SN i maj/juni. 

 

SN arbejder videre med fokus på studiemiljø. Måske skal SN også se på diversitet og 

bæredygtighed.  

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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3. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt)  

3.1 Valg af forperson for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP medlemmer 

Anne Marie Eggert Olsen genopstillede som forperson. Lisbeth Haastrup opstillede som 

stedfortrædende forperson. 

Begge blev enstemmigt valgt. 

 

3.2 Valg af næstforperson for studienævnet blandt de nyvalgte studerende. 

Emil Nielsen opstillede som næstforperson.  

 

Emil Nielsen blev enstemmigt valgt. 

 

De studerende meddelte, at Maria-Louise Torm Grønberg er uofficiel suppleant for næst-

forpersonen, da denne forventes at forlade posten ved sommeren 2020. 

 

3.3 Mødeplan for foråret 2020 

Mødeplanen er godkendt. SN ønsker snarest fremsendt forslag om mødedatoer for efter-

året. 

 

4. Nedsættelse af forretningsudvalg  

Studienævnet ved DPU har vedtaget at forretningsudvalget består af fire medlemmer: for-

person, næstforperson, en studenterrepræsentant og en VIP. SN skal derfor udpege/vælge 

en studenterrepræsentant og en VIP til udvalget. 
Anne-Marie Eggert Olsen og Emil Nielsen er fødte medlemmer. VIP Gritt Bykærholm Ni-
elsen og studerende Sofie Gro Holde stillede op til udvalget og blev enstemmigt valgt. 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


