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Møde den: 17. december 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67929695914  

Formøde studerende 10.30-12.00: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62967419014  

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

VIP: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Anne Larson, Simon Nørby, Gritt Bykær-

holm Nielsen, Lisbeth Haastrup, Kristina Mariager-Anderson, Vibe Aarkrog (fast obser-

vatør). Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gustafsson, Anne Eleonora 

Sørensen, Marie-Louise Torm Grønberg, Sofie Gro Holde. Suppleanter: Jonathan Se-

bastian Rossen. Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Lise Skjøt Møller 

(VEST), Mette Refshøj Brahe (VEST), Merete Justesen (Arts Studier – ref.), Kim Behrens 

Jessen (Arts Studier), Camilla Mark Thygesen (pkt. 2.1. Arts Studier), Rikke Toft (gæst 

pkt. 3.1.), Kristine Kiri Mørk (pkt. 2.4 og 6), Mette Olesen (Arts Studier), Louise Weinreich 

Jakobsen (uddannelseskonsulent), 

Fraværende: Sara Christensen, Sif Stener Knudsen, Frederik Pio, Katja Harsfort, Maria 

Schytte, Cecilie Gregers Lorenzen, Anders Kring Hansen 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nævnet godkendte dagsordenen.  

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Genbehandling af foreslåede studieordningsændringer  

Studienævnet 2. behandlede studieordningsændringer i forhold til de indstillinger stu-

dienævnet gav ved 1. behandlingen. Fokus på 2. behandlingen var de kommentarer 

som studienævnet havde ved 1. behandling. 

 

Indstillingen ved 2. behandlingen er givet ud fra kategorierne nedenfor:  

1 = Studieordningen godkendes og indstilles dermed til dekanens godkendelse – 

eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer. Beskriv studienæv-

nets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer. 

2 = Studieordningen godkendes med krav om ændringer, der ikke kræver ny be-

handling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse med æn-

dringerne. Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

3 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form og 

indstilles dermed af studienævnet til ikke at blive godkendt af dekanen.  

 

Beslutning:  

Studienævnet traf beslutning om indstilling af de foreslåede studieordningsændrin-

ger 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67929695914
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62967419014
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Uddannelse og modul Bemærkninger Kate-

gori  

KA Generel pædagogik  

Almen Pædagogik 

Under ’viden’ ønsker nævnet, at ’reflektere over’ suppe-

leres med en eksplicit formulering af vidensmålet, dvs. 

”viden om”, ”kendskab til” eller ”overblik over”. 

 

Blackboard erstattes af Brightspace – det skal konse-

kvensrettes i samtlige studieordninger. 

1 

KA Uddannelsesviden-

skab 

1: Udvikling og ledelse af 

humane ressourcer og 

organisationer  

NB! Fik ikke en kategori 3 ved 1. behandling. Er medta-

get fordi UN har ønske om en ny ændring på modulet. 

 

Studienævnet godkender ikke ordet fagmodul. Studie-

nævnet vil insistere på, at der i studieordningerne på 

DPU benyttes ordet modul. 

 

Studienævnet anerkender uddannelsesnævnets ønske 

om at lave en ny eksamensform. Studienævnet er be-

kymret over synopsens størrelse, især for de store grup-

per, hvor den enkelte studerende til den individuelle 

mundtlige eksamen skal stå på mål for mange flere sider 

end de små grupper. De studerende nævner, at det 

kunne være nemmere at stå på mål for mange sider 

end for få. Derudover mener de studerende, at gruppe-

dynamikken bliver bedre ved synopsisformen, fordi den 

kan skrives helt i fællesskab, hvorimod en ren skriftlig op-

gave skal indeholde individuelle afsnit. 

 

Studieleder oplyser, at den nuværende eksamensform 

har været utroligt vanskelig for fagmiljøet at håndtere. 

Denne ændring er et forsøg på at afhjælpe en problem-

stilling, der har været i 3 år.  

 

Camilla Mark Thygesen fra SNUK oplyser, at prodekanen 

kan have udfordringer med antallet af sider, fordi det 

peger hen imod en dobbeltudprøvning, som jf. uddan-

nelseseftersynet ikke længere må benyttes. 

 

Studienævnet er orienteret om, at ændringer i eksa-

mensformer som udgangspunkt ikke er en mulighed ved 

studieordningsændringer, da studieordningsændringer 

gælder for alle studerende indskrevet på uddannelsen 

og altså også for studerende, der har brugt 1. prøvefor-

søg med den nuværende eksamensform. 

1 

KA Uddannelsesviden-

skab 

6c: Projektorienteret for-

løb  

Under ’Ordinær prøve etc.” 

Ordet ”individuelt” herunder kan misforstås til at hentyde 

til en person. SN ønsker en anden formulering, så det 

ikke henviser til en person, men henviser til de enkelte 

2 
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opgaver. SN’s forslag er at bruge ordet ”enkeltvis”, subsi-

diært stryge sætningen, da der i forvejen står ’hvert’, og 

det vil fremgå af uv-planen, at der er tale om forskellige 

opgaver. 

”Hvert af de skriftlige arbejder behandler centrale pro-

blemstillinger inden for modulets område og indeholder 

specialeforberedende elementer. Såvel de enkelte bi-

drag som den sammenbindende tekst skal udarbejdes 

individuelt. De indholdsmæssige krav til de enkelte bi-

drag beskrives nærmere i undervisningsplanen.” 

 

Nævnet ønsker en præcisering af hvor meget man må 

skrive i fællesskab og hvor meget der skal være individu-

elt i de enkelte skriftlige arbejder.  

 

Det bør præciseres om man skal skrive alle skriftlige ar-

bejder i gruppe eller om man kan veksle mellem indivi-

duelt og gruppe.  I den forbindelse bør man reflektere 

over, hvad der sker hvis et gruppemedlem melder fra. 

 

Nævnet har noteret, at omfanget er hævet og godken-

der det nuværende omfang. 

 

Nævnet ønsker at beskrivelsen af eksamensformen bli-

ver mere generel med en beskrivelse af, at det er 3 skrift-

lige opgaver og en sammenbindende tekst samt en be-

skrivelse af omfanget for individuelle opgaver og ved 

gruppeopgaver og at den præcise opgavebeskrivelse 

vil fremgå af Blackboard. 

BA Uddannelsesviden-

skab 

10: Bachelorprojekt  

Nævnet finder at eksamensformen er vanskelig at læse i 

studieordningen og ønsker, at den opstilles mere over-

skueligt . 

1 

MA VO, VE, UL, PP 

Masterprojekt 

Nævnet ønsker at formuleringen ”en gruppe på op til 2 

studerende” ændres til ”en gruppe på 2 studerende”. 

1 

 

 

 

2.2 SN handleplan - opsamling på evalueringer  

Jf. DPU’s evalueringspolitik skal uddannelsesnævnene halvårligt behandle evaluerin-

gerne for det foregående semester (hhv. januar/februar og august/september) og 

formidle resultaterne i fagmiljøet i samarbejde med afdelingslederen. Der udarbejdes 

hver gang en skriftlig tilbagemelding til brug for SN og for arbejdet med de årlige 

handleplaner. I tilbagemeldingen redegøres dels for hvilke evalueringer der er gen-

nemført, et kort referat af drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle tematik-

ker/emner som Uddannelsesnævnet anbefaler tages op i Studienævnet. Studienæv-

net behandler 1 gang årligt (september) evalueringerne samlet for hhv. 1. og 2. stu-

dieår (inkl. specialeevaluering).  



 

 

  

  

Side 4/9 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

På baggrund af Studienævnets behandling og godkendelse opdaterer studienævns-

formandsskabet i samarbejde med studieleder en løbende handleplan for tværgå-

ende indsatser i enten studienævns- eller studielederregi. 

 

Efter hver evaluering skal studieleder offentliggøre et evalueringsnotat. Notatet har 

tidligere være udarbejdet alene af studieleder. Tanken med den nye SN-handleplan 

er, at handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem studieleder og studienævn, 

så det er et fælles forpligtende dokument. Det er planen, at det skal sendes i det tid-

lige efterår, så det kommer med i Arts samlede fortælling om uddannelserne. 

 

Der er et fælles format for evaluering, der ikke passer til masteruddannelserne. Udvik-

ling af evalueringsformat for masteruddannelserne, er derfor meget vigtigt og initiati-

vet for at igangsætte det udviklingsarbejde, ligger i masteruddannelsernes UN. Stu-

dieleder oplyser, at der p.t. er systemiske forhindringer for at masteruddannelserne 

kan få deres egen evaluering og at det kan være, at det kan lade sig gøre i det nye 

LMS-system. 

 

Handlingerne i handleplanen er studienævnets overordnede ansvar, men flere af til-

tagene må initieres i de relevante UN. F.eks. er sammenhæng i uddannelserne ikke 

en udfordring for alle uddannelserne. SN kan godt tage punktet op, men der skal 

komme et indspil fra de uddannelser, der har udfordringer.  

 

Beslutning: 

Studienævnet ønsker, at uddannelsesnævnenes rolle bliver synliggjort i handlepla-

nen, f.eks. ved at der tilføjes en kolonne med ”initieres af”.  

 

Derudover ønsker nævnet, at det overvejes at præcisere nogle af handlingerne, da 

de er meget bredt formuleret. Det bør være tydeligt, hvad der skal handles på. 

 

SN godkender handleplanen med de ønskede ændringsforslag. 

 

 

2.3 Godkendelse af ændringer i specialeevalueringsskemaet og forslag til årshjul  

Med udgangspunkt i indmeldinger fra uddannelsesnævn om anbefalinger til rettelser 

af specialeevalueringsskemaet samt indmeldinger fra respondenterne på det åbne 

spørgsmål ”har du kommentarer til spørgeskemaet” er der anbefalet en række æn-

dringer og tilpasninger af skemaet.  

 

UFA har fået materialet tilsendt og der er stor interesse for at lave noget tilsvarende 

på de andre institutter på ARTS.  

 

Studieleder oplyser, at det, udledt af forårets første specialeevaluering, var tydeligt, at 

der bl.a. var studerende, der oplevede ensomhed, ikke alene på grund af Corona.  

Det har været diskuteret i institutledelsen, hvor det kom frem, at problemstillingerne er 

meget forskellige på de forskellige uddannelser. Afdelingslederne er optagede af, at 

få inspiration fra hinanden. Afdelingslederne kan se, at der nogle steder er behov for 

et specialenetværk blandt specialekoordinatorer, andre steder er der ikke det 

samme behov. Hvis studieleder skal gå videre med SN’s ønske om et netværk blandt 
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specialekoordinatorer, så bør SN drøfte det igen, så det bliver tydeligt for studieleder, 

hvad studieleder skal fremlægge for institutledelsen. Der bliver arbejdet med temaet 

lokalt og man går forskellige veje i de forskellige afdelinger. Studieleders rolle kan 

være, at facilitere, at afdelingerne/uddannelserne lærer af hinanden. 

 

Forpersonen gør klart, at der også kan være problemstillinger, der er så generelle, at 

det forudsætter initiativer eller support på institutniveau. Det kunne være hjælp fra 

studievejledningen til gruppedannelse for specialestuderende. 

 

Konkrete kommentarer til skemaet: 

Flere finder, at skemaet stadig er for langt, således at for mange frafalder besvarelsen 

undervejs. Forperson fortæller, at skemaet er blevet lidt kortere og at det bør afprøves 

en gang mere inden SN beslutter sig for at gøre skemaet væsentligt kortere. 

 

Spørgsmålet ”I hvilken grad følte du, at du var en del af et fagligt (u-)formelt fælles-

skab på din uddannelse i løbet af din specialeproces?” lægger op til en forståelse af, 

at det ikke er godt, hvis du ikke har været en del af et fællesskab. Det spørgsmål kan 

ikke stå alene 

 

Enkelte uddannelser har ikke specifikke specialeunderstøttende tilbud og derfor vil 

deres studerende svare nej på det spørgsmål. Der var ikke enighed om at ændre ved 

det i skemaet. De uddannelser, der har den udfordring må tage højde for det, når de 

modtager svarene på evalueringen. 

 

Nævnet ønsker efter en drøftelse, at omformulere spørgsmålet ”Har du haft fagligt re-

levant arbejde i perioden mellem afslutningen på din (professions-) bacheloruddan-

nelse og din start på kandidatuddannelsen?” fra et ja/nej spørgsmål til et spørgsmål 

om hvilken betydning den studerende mener, at dennes erhvervsarbejde har haft for 

den studerende. Derudover ønsker nævnet, at det slettes om arbejdet har været fag-

ligt relevant, fordi det kan være svært at vurdere og derudover finder nævnet, at det 

ikke er vigtigt, da hensigten er at spørge til de studerendes vurdering af betydningen 

af erhvervsarbejde mellem BA og KA.  

 

Spørgsmålet ”Ville du anbefale kommende kandidatstuderende at arbejde nogle år i 

praksis inden kandidatstart?” slettes. 

 

IT-didaktisk design skal ind på listen over uddannelser og specialeevalueringsforma-

tet skal præsenteres for dem. 

 

Beslutning: 

Studienævnet godkender skemaet med de ændringer og observationspunkter, der er 

nævnt ovenfor. Nævnet besluttede tillige, at nævnet først efter næste gennemløb ta-

ger beslutning om skemaets længde. 

 

Uddannelseskonsulent arbejder på at en bedre systemunderstøttelse af udsendelsen.  
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SN godkender årshjulet. Uddannelseskonsulenten overvejer om 3. forsøg på en eller 

anden måde kan indgå i evalueringen året efter. 3. forsøg kan ikke indgå i det data-

materiale, som SN behandler i september, da afleveringsfristen hertil ligger senere. 

 

 

2.4 Praksis vedrørende prøvevilkår  

Studienævnet fastlægger sin egen praksis. Forretningsudvalget har udarbejdet et no-

tat om deres praksis i ansøgninger om prøvevilkår, så praksis er synlig for sagsbe-

handlerne, som så kan træffe afgørelser på baggrund af dette.  

 

Beslutning: 

Studienævnet godkendte den nedskrevne praksis. 

 

Nævnet blev orienteret om ny praksis ved skift af studieby. Det er faktisk forvaltning. 

Nævnet undrede sig over, at det ikke fremgår, at man kan skifte studieby, hvis man 

flytter. VEST svarer, at det som udgangspunkt ikke er et usædvanligt forhold, at man 

flytter. En studerende oplyser, at det i sig selv ikke er et usædvanligt forhold, men at 

det kan påvirke en studerende i en sådan grad, at det kan ende med at blive et 

usædvanlig forhold. 

 

SN tager orienteringen om skift af studieby til efterretning. Skift af studieby er faktisk 

forvaltning og hører ikke under studienævnets kompetence. Hvis det skal diskuteres 

yderligere, så skal det bringes op igen til et kommende møde. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Information om KA IT-didaktisk design  

Rikke Toft Nørgård fra IT-didaktisk design kom og fortalte lidt om uddannelsen og 

fagmiljøet bag uddannelsen. Uddannelsen er delvist netbaseret. Der er cirka 20 stu-

derende ved studiestart. Fagene på 1. semester køres sideløbende. På andet seme-

ster ligger fagene forskudt. 60 % af de studerende laver produktspecialer. Undervi-

serne kommer fra 3 forskellige felter. Det er en uddannelse der i høj grad arbejder 

med og i omverdenen. Den sambinder teori og praksis med fokus på ikke at formind-

ske det akademiske og så er det en uddannelse, der er meget demokratisk. Vi under-

viser dem på ph.d.-niveau og bedømmer dem på KA-niveau. 

 

Rikkes slides sendes ud sammen med referatet. 

 

Forpersonen takkede for fremlæggelsen og fortalte, at der er flere forskelle på denne 

uddannelse i forhold til DPU’s øvrige uddannelser og at DPU går ind for en vis form for 

alignment.  

 

 

3.2 Aftagerpanel 

Studieleder orienterede om aftagerpanelmøde afholdt med fokus på masteruddan-

nelserne. Mødet blev afholdt virtuelt. Der var fokus på de nye valgfag på de nye ma-

steruddannelser. Aftagerpanelet diskuterede også hvad masteruddannelser var på 

den uddannelsespolitiske dagsorden i Danmark. 

 



 

 

  

  

Side 7/9 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Der skal indstilles et nyt aftagerpanel. Denne gang ønsker institutledelsen, at der skal 

være fokus på, at aftagerne reelt har ansættelseskompetence. 

 

Forpersonen ønsker, at institutledelsen overvejer også at have fokus på, at DPU også 

uddanner til forskning og derfor bør der også være en aftager eller aftagere fra f.eks. 

ph.d.-skoler. 

 

3.3 Behandling af studieledertal  

Uddannelseskonsulent orienterede nævnet om hvilke data, der er til rådighed i Po-

werBI. Det er bl.a. STÅ, eksamensstatistik, progression, ledighed, beskæftigelse, an-

søgninger, bestand, frafald, timetælling, Stud/VIP og disse data kan fordeles på f.eks. 

institut, uddannelse, køn, årgang, semester over tid m.m.   

 

Det kan ikke ses på data, at foråret var Coronaramt. De studerende har klaret sig som 

de plejer. Det ses ved disse fire nedslag i data: 

1. Andelen af studerende der bestod deres eksamen ved sommereksamen 

2020 var stort set den sammen som i 2019 og 2018 

2. Andelen af specialer som blev afleveret i første forsøg var lidt højere end i 

2019  

3. Karakterne for specialer viser et meget højt snit 

4. Studiestarten er gået godt og de studerende holder fast  

 

SN bør være opmærksomme på, at der generelt gives meget høje eksamensresulta-

ter på DPU.  

 

En anden væsentlig ting, som data viser er, at det ikke hjælper på eksamensresulta-

tet, at man udsætter afleveringen af sit speciale. 

 
 

Forperson takkede for informationerne og oplyste, at det nye SN må vurdere om der 

er noget i dette datamateriale, som det nye SN vil forholde sig yderligere til. 

 

3.4 Vintereksamen 2020/2021  

Status på afholdelse af vintereksamen 2020/2021 er at eksamen er omlagt til virtuel 

eksamen til og med omprøverne i februar. 

 

3.5 Turnusplan for uddannelsesevaluering 

Studienævnet blev orienteret om de uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 

2021. Det er BA og KA i Uddannelsesvidenskab, KA i Pædagogisk psykologi og MA i 

Uddannelsesledelse. 
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4. Meddelelser 

4.1 Forperson 

 Der vil ikke blive afholdt et studienævnsseminar den 27. januar, da det er vur-

deret, at det ikke giver mening, at afholde det online. Det nye studienævn bør 

overveje det fremtidige format for seminaret, f.eks. DPU Uddannelsesdag 

med en bredere deltagerskare. Der vil blive sat bedre tid af på SN-mødet den 

28. januar til at introducere de nye medlemmer til studienævnsarbejdet. 

 Som forperson for SN kommer der en del ministerielle høringer om ændringer 

i love og bekendtgørelser. Disse drøftes altid med næstforpersonen og ofte 

besluttes det, at det ikke er relevant, at sende det videre til SN, eller at AUs 

svarudkast er tilstrækkeligt Enkelte gange svarer forpersonskabet på hørin-

gerne. Høringerne har oftest meget kort høringsfrist. En høring om genbereg-

ning af adgangsgivende karaktergennemsnit har frist 21/12. Det kan man 

have mange meninger om, men et høringsvar vil forsvinde i systemet. Hvis 

nogen insisterer, så vil forpersonen skrive et kort høringssvar. 

 Det er et næsten helt nyt SN, der skal behandle valgfag i februar. Forperson 

vil derfor opfordre til, at det materiale man indsender, er så færdigt som over-

hovedet muligt for at gøre det nemmere for det kommende SN at behandle 

4.2 Næstforperson 

 De studerende afholder formøde en time tidligere den 28. januar, SN-sekre-

tær informeres særskilt herom. 

4.3 Studieleder 

 Vi har fået to titelændringer på masteruddannelserne. Masteruddannelsen i 

vejledning har skiftet navn til masteruddannelsen i professionel vejledning og 

masteruddannelsen i positiv psykologi har skiftet navn til masteruddannelsen i 

trivsels og ressourcepsykologi. 

 Vi har ikke haft mulighed for at lave en fysisk dimittendafslutning, så den er 

blevet online. 

 Åbent hus bliver også online den 4. februar. 

 Vi er i fuld gang med at ombygge i Emdrup. Det skulle være færdigt omkring 

1. marts 2021 

 UFA havde besøg af Artsrådet. Hvor der blev talt om hvordan vi kan under-

støtte studenterorganisationer. SN kan evt. informeres mere herom på et se-

nere møde. 

4.4 Studieadministration 

 Intet 

4.5 VEST 

 Status på vejledningstilbud: Vi vejleder på mail, telefon og Zoom fra hjemme-

arbejdspladserne 

 Vi er i fuld sving med planlægningen af Åbent Hus og det går rigtig godt. Vi 

indkalder alle deltagere til påklædningsmøder i januar, så både studerende 

og undervisere er godt klædt på til at afholde Åbent Hus online. Vores tilgang 

i år er et fokus på peer to peer: at deltagerne møder studerende, de kan 

spejle sig i. Det kan de gøre både til de faglige oplæg og i online spørgerum 

efterfølgende.  

 Mette takker af for nu, da Maria vender tilbage fra barsel i januar.  

4.6 Nævnsmedlemmer 

 Intet 
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4.7 På næste møde 

 Næste møde er det sidste møde for det nuværende studienævn og det første 

møde for det nye studienævn. Der vil blive afsat god tid til at introducere det 

nye studienævn i studienævnets arbejde  

 

5. Evt. 

Intet 

 

 

6. Lukkede punkter (1 sag) 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer og andre 

der har en arbejdsrelateret grund til at deltage i behandlingen. 

 

Studienævnet behandlede en ansøgning om 4. prøveforsøg. Den studerende har tid-

ligere søgt om yderligere fristudsættelse på 3. forsøg og fået afslag. Det er samme 

begrundelse, der ligger til grund for ansøgningen om 4. prøveforsøg. SN kan efter en 

drøftelse af sagen ikke imødekomme ansøgningen om 4. prøveforsøg. 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


