
 

 

 

  

Tlf .: +45 8715 0000 

Studiecenter.arts.aarhus@au.dk  

www.au. 
 

Studienævnsbetjening og 

uddannelseskvalitet (SNUK)  

Aarhus Universitet  

Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +4587150000 

 

 

 

 

 

Studienævnsbetjening og 

uddannelseskvalitet (SNUK)  

 

Dato: 18. maj 2020 

 

Ref: Merete Justesen 

 
 

Side 1/11 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 18. maj 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62240033449 

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: Kristine Louise Gustafsson, Anne Eleonora Sørensen, Marie-Louise Torm 

Grønberg, Emil Nielsen, Sofie Gro Holde. 

 

Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen 

 

Tilforordnede 

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

kobsen (uddannelseskonsulent), Merete Justesen (Arts Studier – ref.), Kim Behrens Jes-

sen (Arts Studier), fagkoordinator Anne Maj Nielsen (deltager under punkt 2.2.) 

 
Fraværende 

Frederik Pio, Jesper Hede (uddannelseskonsulent), Kasper Kestenholz, Freja Fangel Si-

vebæk, Katinka Jean Hauberg, Rebekka Hegaard Gabrielsson, Maria Schytte, Sif Stener 

Knudsen, Sara Christensen, Christian Egelund Sørensen, Cecilie Gregers Lorenzen, An-

ders Kring Hansen, Mette Refshøj Brahe (VEST). 

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Nævnet godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Specialeevaluering F2020  

Arbejdsgruppen har i videst muligt omfang tilføjet og tilpasset skemaet med de kom-

mentarer, der er indkommet fra uddannelsesnævnene. Når skemaet er godkendt af 

SN, vil det blive anvendt fremover, med eventuelle løbende tilpasninger. Corona-

spørgsmålene vil indgå efter specialeafleveringerne i juni 2020, september 2020, de-

cember 2020 og februar 2021.  

 

Efter drøftelse i nævnet blev det besluttet at omformulere svarmulighederne til 

spørgsmålet ”Hvilke vejledningsemner havde du særligt behov for vejledning i 

og hvordan vurderer du den vejledning, du fik i relation hertil?”, fordi svar-

muligheden ”Særlige støttefunktioner i relation til (personlige) vilkår som f.eks. stress, 

sygdom, pædagogisk- og/eller psykologisk støtte mv.” lægger op til at specialevejlederne 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62240033449
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kan give den slags vejledning. Svarmuligheden omformuleres, så det er tydeligt at specia-

levejlederen kan have henvist dem til andre vejledningstilbud. Når ændringen er foretaget 

sendes den til gennemlæsning hos Anne Larson og Simon Nørby og et par af de stude-

rende for at sikre, at det ikke længere kan misforstås.   

 

Nævnet havde en diskussion af, hvordan man kan håndtere udfordringen med, at de 

åbne svarmuligheder giver de studerende mulighed for at nævne specialevejledernes 

navne, hvilket i videst muligt omfang ønskes undgået af hensyn til efterbehandlingen 

af data.  

 

Det blev nævnt, at de specialeforberedende elementer måske ikke er tydelige for de 

studerende på nogle af uddannelserne på 3. semester (eller 2. semester på pæd.ant). 

Hvis resultatet af undersøgelsen viser det, så må disse uddannelser arbejde med at få 

italesat, hvad der er specialeforberedende elementer. 

 

Det bør sikres, at de spørgsmål, der ligger under specialeunderstøttende tilbud, pas-

ser til de tilbud, der har været i foråret 2020. 

 

Under årsager til forsinkelse bør det overvejes at have en eller flere coronarelaterede 

svarmuligheder. 

 
Skemaet afsluttes med ”Vi ønsker dig held og lykke fremover og forhåbentligt på gen-
syn som Alumne eller i vores efter-/videreuddannelsestilbud”. Nævnet undrede sig 
over, at der kun blev nævnt nogle af de fremtidsmuligheder dimittenderne har og ikke 
f.eks. ph.d.  Nævnet besluttede sig for at slette den sidste del af sætningen og afslutte 
skemaet med ”Vi ønsker dig held og lykke fremover”. 

 

Beslutning: 

Med de forslag til rettelser, der er nævnt, ovenfor godkendes skemaet. Til næste stu-

dienævnsmøde udarbejder forperson og uddannelseskonsulent et notat omkring 

hvordan data behandles, så anonymiteten sikres. I forhold til udsendelse af skemaet 

var den oprindelige plan, at der skulle være en udsendelse efter afleveringsfristen den 

2. juni, men da mange studerende har søgt specialefristudsættelse, bør der nok igang-

sættes flere udsendelser. Dette vil også fremgå af notatet omkring databehandling. 

 

Første specialeevaluering i F2020 evalueres i studienævnet i efteråret 2020, forment-

lig på decembermødet. 

 

 

 

2.2 Godkendelse af studieordningsudkast for masteruddannelsen i positiv psyko-

logi 

Fagkoordinator for uddannelsen Anne Maj Nielsen deltog under dette punkt. 

 

Studienævnet behandlede studieordningsudkastet for masteruddannelsen i positiv 

psykologi. 

 

Fagkoordinator for uddannelsen Anne Maj startede med kort at redegøre for bevæg-

grunden for studieordningsrevisionen. Denne studieordningsrevision er den sidste i 
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rækken af ændringerne i DPU’s masterudbud. Masteruddannelsen i positiv psykologi 

har været udbudt i cirka 10 år. Der har fra aftagere og fra uddannelsesevalueringen i 

2019 været efterlyst et bredere psykologisk perspektiv på uddannelsens genstandsfelt. 

Den faglige udvikling af uddannelsen har taget udgangspunkt i, hvad der i den eksi-

sterende uddannelse stadig er tidssvarende inden for forskningen og stadig er rele-

vant inden for praksis i lyset af en bredere konception af positiv psykologi internatio-

nalt. Perspektivet på den enkelte opretholdes på første semester, på andet semester 

er der fokus på det organisatoriske perspektiv og på tredje semester er der fokus på 

intervention. Med hensyn til eksaminer, har fokus været på, hvad der bedst kan un-

derbygge, hvordan man måler, at de studerende opnår de faglige mål.  

 

Kommentarer: 

 Generelt udtrykte nævnet stor anerkendelse af det arbejde, der gjort med at 

udvikle uddannelsen, herunder især at det er lykkedes at give den en bredere, 

herunder mere kritisk, teoretisk ramme for genstandsfeltet og samtidig fast-

holde et klart fagligt fokus. Uddannelsen præsenterer sig som helhed attrak-

tiv, gennemtænkt og konsistent, hvad angår progression i de enkelte moduler 

og variation i eksamensformerne.   

 En del masterstuderende kan have svært ved at skrive en akademisk opgave. 

Særligt hvis de har været længe på arbejdsmarkedet. I lægger hårdt ud med 

en skriftlig opgave allerede på 1. modul. De drøftelser I har haft, opvejer det 

de udfordringer I kan forvente, at de studerende kommer med? Vi har ikke 

samme muligheder for at give de masterstuderende hjælp til akademisk skriv-

ning som tidligere. 

 De studerende undrer sig over, at der kun er en mundtlig eksamination og om 

det er muligt, at lave gruppeeksamen eller om alle eksaminer er individuelle. 

Hvis der er mulighed for at lave gruppeeksamen, skal det fremgå af skemaet. 

 Hvordan arbejder I med valgfagene? Hvordan går det med samarbejdet med 

de andre uddannelser. Hvilke valgfag forventer I at udbyde? 

 Den nye titel skal signalere, at der er sket en videreudvikling af uddannelsen, 

og at der er kommet en større bredde. Men det nuværende forslag rummer en 

konceptionel udfordring med 2 emneord/fænomener og 1 teoretisk retning, 

som bør overvejes. 

  på den ene side vil man gerne brede det fagligt ud og på den anden side så 

nævner man nogle specifikke genstandsfelter og en bestemt retning ud fra, 

hvordan man kan studere dem.  

 Et ord der går igennem hele studieordningen er udvikling. Ordet forandring 

er næsten ikke tilstede, det kan sættes ind mange steder. 

 De etiske perspektiver er underbestemt og optræder kun som ’færdighed i at 

diskutere, ikke som et vidensmål. Det er desuden stort fokus på intervention 

og at intervenere. Får de studerende praktisk færdighed i intervention i det 

omfang, der lægges op til? Man kan måske direkte koble de etiske læringsmål 

med interventionsformen? 

 Hvordan bedømmer man i en skriftlig opgave evnen til etiske overvejelser?   

 Hvorfor har I ikke noget med omkring diversitet? Når vi skal tale om menne-

skelige ressourcer, kunne man overveje at inddrage forhold omkring køn, kul-

tur, alder m.m. 
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 Treenigheden er ikke konsekvent. Trivsel, motivation og det tredje begreb el-

ler retning skifter undervejs i beskrivelsen. 

 At kunne anvende metoder er måske ikke det vigtigste fokus. Vi skal et meta-

niveau op, så de studerende skal kunne vælge mellem metoder til at interve-

nere. 

 14 dages opgave på 8-12 sider. Er det ikke ret kort tid? Det er en god ide med 

relevant bunden prøve på 1. modul. Kunne man overveje at give længere tid 

og evt. flere sider 10-15 sider? Det er svært at skrive kort og svært at skrive på 

kommando på 14 dage 

 

I forhold til valgfag på masteruddannelserne er alle masteruddannelser repræsenteret 

i uddannelsesnævnet med en fagkoordinator, og i uddannelsesnævnet diskuteres, 

hvilke valgfag der er relevante, og det er de mest relevante valgfag for alle uddannel-

serne, der udbydes. Udbuddet af valgfag for foråret 2021 ligger allerede i kursuskata-

loget. Der er udbudt 8 valgfag, som I kan se her: https://www.kursuskata-

log.au.dk/da?department=3&programme=2364-2220-2264&year=2021&pe-

riod=1&search=Valg&page=1  

 

Anne Maj oplyser, at der er grænser for, hvad der kan ændres, da der ellers ville være 

tale om en ny uddannelse. Det er en udvikling af den eksisterende uddannelse. 

Positive psykologi betragtes internationalt meget bredere end i Danmark. Man kan 

godt se positiv psykologi som et genstandsfelt. Det er en særlig tilgang til psykologisk 

tænkning. Vi vil gerne have flere mundtlige eksaminer, men vores eksamensformer 

har forandret sig gennem årerne. Det eneste vi kan gøre mundtlig i dag er en synopsis 

eller en mundtlig hvor man trækker et spørgsmål. De studerende skal også lære at 

skrive akademisk. Intervention kommer til at fylde meget, fordi det er efterspurgt af 

aftagerne. I forhold til titlen siger aftagerne, at det er vigtigt, at der står positiv psyko-

logi eller i hvert fald noget med psykologi i titlen. Andre aftagere har pointeret vigtig-

heden af at titlen signalerer noget med trivsel. 

 

 

Beslutning: 

Nævnet ønsker at se den færdige og korrekturlæste studieordning på mødet i juni. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Studieledertal  

Der er endnu ikke trukket statistisk på baggrund af studieledertallene, men hvis stu-

dienævnet ønsker det, kan overblik over gennemførelse og karaktergennemsnit på 

tværs af uddannelserne trækkes. Det kan også trækkes nogle tal på baggrund af opta-

gelsestallene. Det kan fx handle om hvordan de studerende bevæger sig på de forskel-

lige uddannelser.  

 

I år kender vi p.t. tallene for kandidatoptaget. Vi har fået over 2000 ansøgere. 70 % 

har søgt vores kandidatuddannelser som 1. prioritet. Enkelte uddannelser er gået lidt 

ned og andre er gået lidt op. Vi kender også de første ansøgertal på vores nyrevide-

rede masteruddannelser. Det ser ikke så godt ud, som vi havde håbet på. Vi ved ikke, 

hvorfor det ser ud, som det gør – om det er på grund af sen igangsat markedsføring 

https://www.kursuskatalog.au.dk/da?department=3&programme=2364-2220-2264&year=2021&period=1&search=Valg&page=1
https://www.kursuskatalog.au.dk/da?department=3&programme=2364-2220-2264&year=2021&period=1&search=Valg&page=1
https://www.kursuskatalog.au.dk/da?department=3&programme=2364-2220-2264&year=2021&period=1&search=Valg&page=1
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eller den igangværende pandemi. Vi håber at igangsætte alle de nyreviderede master-

uddannelser til efteråret. Vi kender endnu ikke bachelortallene. 

 

Nævnet overvejer, om der er noget specifikt, der skal undersøges eller om man skal 

lade det ligge i år. 

 

Studieleder oplyser, at det med udgangspunkt i tallene er relevant at dykke ned der, 

hvor noget har forandret sig. Nævnet kan også vælge at følge op på noget af det der 

blev set på sidste år, for at se om det har ændret sig. Forpersonen mener, at det 

kunne være interessant at få undersøgt om en større del af ansøgerne kommer direkte 

fra en professionsuddannelse. Studieleder mener også, at man godt kan se på det, 

men at de tal er andre end studieledertallene. 

 

Uddannelseskonsulenten oplyser, at de enkelte uddannelsesnævn/UN-forpersoner 

også selv har mulighed for at se tallene i PowerBI, da studieledertallene ligger i Po-

werBI. Hvis man ikke er fortrolig med det, så kan uddannelseskonsulenterne eller 

AAU’erne hjælpe med at finde data frem. 

 

Nævnet beslutter, at alle bedes overveje, hvad der kunne være interessant at se på og 

så melde det ind.  

 

 

3.2 Studiestart 2020  

Det arbejdes på tre forskellige senarier for studiestarten 2020, men en endelig afkla-

ring kommer nok ikke før 1. juni. Studieleder og uddannelseskonsulent orienterer om 

de tre scenarier (fuldt åbent, delvist åbent, ren virtuel) og status på planlægningen. 

 

Det forventes, at der er en afklaring på, hvilket af scenarierne der kan igangsættes ef-

ter den 1. juni. Lige nu er forventningen delvist åbent. Men der kan de store uddan-

nelser ikke mødes samlet. 

 

Der er midler til materialer til den faglige eller sociale studiestart. Dog bevilges der 

ikke yderligere midler til forplejning ud over den morgenmad, der allerede er afsat 

midler til. Uddannelseskonsulenten blev opfordret til at sørge for, at tutorerne fik in-

formation om at der er midler, for det synes de ikke alle at være klar over. Uddannel-

seskonsulenten oplyser, at tutorerne er informeret herom, men at det selvfølgelig kan 

gøres igen. 

 

De studerende er bekymrede for at man venter og ser tiden an, i forhold til at man så 

bliver for passiv. De studerende støtter, at der bliver taget en beslutning og så bliver 

det gennemført som besluttet, så der kan arbejdes progressivt med studiestarten. 

 

Studieleder oplyser, at der i løbet af de næste 10 dage bliver meldt nogle retningslin-

jer ud, så der kan igangsættes handling.  

 

Uddannelseskonsulenten fortæller, at en virtuel studiestart ikke vil være det samme 

som en fysisk studiestart, men man kan godt få mange ting med i en virtuel studie-
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start. På SDU har de lavet ”how to UNI” som er et helt digitalt forløb, som introdu-

cere de studerende til SDU. Det er deres førsteårsprøve. AU er ved at undersøge om 

man kan tage den rammesætning, de har lavet på SDU og lave en generisk præsenta-

tion af AU. 

 

Beslutning: 

UN’erne opfordres til at finde ud af, hvordan kan de kunne forestilles sig studiestar-

ten, og hvordan det kan gøres (under hensyn til afstandskrav, forsamlingsforbud 

etc.), og så drøfter studienævnet studiestarten igen på næste møde. 

 

 

3.3 Censorformandsskabsrapporter  

SN drøftede censorformandsskabernes årsberetninger på basis af orientering om den 

forudgående behandling i UN med henblik på at identificere generelle forhold/pro-

blematikker, såsom: 

 GDPR – bedømmernoter skal opbevares i 1 år. Hvert censorkorps er en selv-

stændig institution, hvilket betyder, at hvert censorkorps har ansvar for 

GDPR. Den almindelige regel om at mail skal slettes efter 30 dage skal ikke 

overholdes, fordi bedømmernes noter skal gemmes i et år. Og på hvilken 

måde man har pligt til at tage noter og opbevare dem er der ikke specifikke 

regler for. 

 Karensperiode (2 år) ved ansættelsesskift 

Man kan ikke være censor ved et universitet, man har været ansat på førend 

efter to år 

 Opstramning omkring årsberetningerne (frist, formalia, indhold) 

Vigtigt at censorformandsskaberne udfylder rapportskabelonerne. 

 

Forpersonen orienterede kort om censorkorpsenes status p.t. (reform af censorkorp-

senes struktur inden for humaniora). Ekstern censur forgår med eksterne censorer, 

der kommer fra de censorkorps, som de enkelte uddannelser er tilknyttet. Censor-

korpsene har et formandskab, som engang om året skal udarbejde en statusrapport. 

 

Censorformandens årsberetning Masteruddannelser ved DPU 

Årsrapporten er forholdsvis kort. UN har hæftet sig ved, at der er nogle censorer, der 

har angivet, at de ikke er blevet kontaktet som censorer. Antallet af censorer er måske 

lidt for begrænset. Det drejer sig om, siger censorformanden, at der er et nærheds-

princip, hvor man foretrækker de censorer, der ikke har for lang transport. 

 

Med henblik på det nye masterudbud bør man overveje at holde et møde med censor-

manden for at sikre, at censorkorpset har den bredde, der er nødvendig i forhold til 

de nyreviderede uddannelser. Nævnet finder ikke, at der er grundlag for et nærheds-

princip og i givet fald bør dette kun gælde ved mundtlige eksaminationer. 
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Censorformandens årsberetning Psykologi 2019-20 

  Formandsskabet annoncerer, at man i den kommende periode vil fokusere på diffe-

rentieret bedømmelse ved gruppeeksaminer. Der står også en del om censorernes ak-

tivitetskrav. Det er svært at være universitetscensor efter at der er kommet nye faste 

afleveringstidspunkter, fordi man som universitetsansat samtidigt selv har eksamina-

torrollen. Tidligere var specialerne spredt ud over hele året, hvilket gjorde det mere 

tilgængeligt for ansatte på universitet at fungerer som censorer.  UN ønsker indblik i, 

hvordan tildelingen af censorer foregår nu, hvor beskrivelsen til relevant udpegning 

af censorer skal indsendes allerede i april. 

 

Censorformandens årsberetning Dansk, Didaktik (Musikpædagogik) og 

Didaktik (Materiel Kultur) 

Man får ikke meget specifik information fra nationale censorkorps, som man gør på 

de specifikke censorkorps tæt på uddannelserne. De små korps lægger også op til en 

tættere dialog med både censorformand og censorkorps. Det er forskellige vilkår efter 

hvilket slags censorkorps det egentlig er.  

 

Censorformandens årsberetning Pædagogisk antropologi og AEG 

Årsrapporten er forholdsvis kort og overordnet. Censorformandsskabet kæmper med 

at få feedback ind fra censorerne. Vi havde et censormøde i efteråret, som ikke er rap-

porteret om her. Det kommer muligvis med næste gang. Der er kun 2 moduler, hvor 

der er ekstern censur, og det giver censorerne begrænset viden om uddannelsen. 

 

Bedømmelse af gruppeeksamen og håndtering af klager er nævnt i nogle af de andre 

rapporter, som vi kunne have som punkter på et kommende studienævnsmøde. 

 

Censorformandsskabet årsberetning for generel pædagogik 2020 

Intet særligt at bemærke. 

 

Censorformandens årsberetning Filosofi 2020 

Intet specielt for DPU. Der oplyses om GDPR-regler, og formandsskabet efterlyser 

anonymisering også ved behandling af klagesager.  

 

Forpersonens opsamling: 

Der er tiltag på vej og tanker om at slå små censorkorps inden for det humanistiske 

område sammen. Strategien om at hvert universitet skulle have sit eget censorkorps 

blev hurtigt nedlagt. Nu tales der om at fastholde landsdækkende censorkorps, men 

foretage administrative sammenlægninger. Der er nedsat en arbejdsgruppe som kig-

ger på en reduktion i antallet af landsdækkende censorkorps inden for humaniora. 

Der er en meget tungt administrativt byrde ved hvert censorkorps. Uddannelser med 

eget censorkorps bedes overveje, om uddannelsen kan indgå i et af de landsdækkende 

korps. Erfaringen med at være i et stort censorkorps, selvom man er en lille uddan-

nelser, er positiv. Det er vigtig, at kunne sammenligne sig med andre uddannelser. 

Efterhånden som pædagogik og uddannelse sniger sig ind alle vegne, er det ikke læn-

gere en ”kamp” mellem forskellige traditioner. 
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Der er ikke anonymisering ved klager. Hvis man har aflagt eksamen som anonym, så 

må man også kunne klage som anonym.  

 

Studieleder påpeger, at det i forhold til klager er meget vigtigt, at bedømmerne for-

holder sig til modulets læringsmål. Studieleder afviser tit bedømmernes klagesvar, 

fordi de ikke forholder sig til læringsmålene. Studieleder arbejder derfor på at give 

bedømmerne bedre information om, hvad de skal forholdes sig til i klager. 

 

Gruppeeksamen og karaktergivning ved gruppeeksamen kan vi overveje, at tage op til 

generel drøftelse. Hvordan laver man individuel bedømmelse ved rent skriftlige grup-

peeksaminer. Bedømmer man den samlende opgave og det individuelle? Det kunne 

være godt at få drøftet det på tværs af moduler og uddannelser. 

 

 

3.4 Resultater fra det åbne spørgsmål i efterårets undervisningsevalueringer om 

studiemiljø (15 min) 
Det åbne spørgsmål om studiemiljø ”Hvilke forslag har du til et engagerende studie-
liv på DPU, der kunne få dig til at bruge flere timer på Campus og/eller sammen 
med dine medstuderende? (fagligt, socialt, foreninger, fysiske rammer, virtuelt 
mv?)” er med på evalueringen igen i F2020 og vil også indgå i evalueringen i E2020.  
 

Uddannelsesnævnene har drøftet svarene på det åbne spørgsmål i E2019 undervis-

ningsevalueringer om studiemiljø. Uddannelsesnævnsrepræsentanterne gav et kort 

resumé af drøftelserne på UN og orienterede SN om tematikker/udfordringer, SN 

skal tage op til videre arbejde. 

 

Didaktikuddannelserne: 

De studerende kan formidle information videre til andre studerende om faglige soci-

ale arrangementer. Det ville hjælpe, hvis man lavede flere ting på tværs af uddannel-

serne. Sammenlæsningen giver bedre studiemiljø. Didaktikkens dag, hvor speciale-

studerende fremlægger for 2. semester studerende er et positivt tiltag.  

 

Generel pædagogik: 

Der er efterspørgsel på faglige og sociale arrangementer, men de studerende kommer 

ikke til arrangementerne. God ide med alumnebank. Bedre relationer mellem VIP og 

studerende. 

 

Pædagogisk antropologi og AEG: 

Kommunikationsplatforme, det fysiske miljø, aktiviteter. De studerende vil gerne 

have fagligt sociale arrangementer, men kommer ikke. Det skal italesættes meget tid-

ligt, at de studerende er medansvarlige for studiemiljøet evt. ved at engagere stude-

rende i små grupper og lade dem være ansvarlige for forskellige ting. 

 

Pædagogisk filosofi: 

Få svar, så det ikke var signifikant for noget som helst. Nogle vil gerne have arrange-

menter om fredagen, hvor der er bar. Andre vil hellere have arrangementer på andre 

ugedage. Vi prøver at gøre lidt af det hele. 
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Pædagogisk psykologi: 

Prøver at få tutorerne til at engagere nye studerende i forhold til sociale arrangemen-

ter. Næstforperson kommer med et oplæg til UN. Mest naturligt, at det er de stude-

rende, der tager teten på det her. 

 

Pædagogisk sociologi 

Der efterlyses flere fagfaglige aktiviteter uden for studietiden. 

 

Uddannelsesvidenskab: 

Vil gerne have bedre forhold nu. Der er allerede flere fagfaglige arrangementer, som 

ikke er besøgt nu og de studerende har ikke nødvendigvis kendskab til dem. DSR vil 

gerne hjælpe med det. I Emdrup flytter Uddannelsesvidenskab i nærheden af baren 

og det kan måske betyde noget positivt for studiemiljøet. Kommunikation mellem 

fagmiljø og studerende vil DSR gerne hjælpe med. De studerende har en forventning 

om at miljøet/kulturen er der, når de kommer på universitetet og de tænker ikke, at 

de i høj grad selv skal skabe studiemiljøet. Det kan man have mere fokus på – ikke at 

give dem ansvaret, men at sige, at de også selv har en aktie. De studerende mener, at 

der også er forskel på hvad de studerende i henholdsvis Emdrup og Århus har behov 

for i hvert fald på bacheloruddannelsen. Optagelsessnittet i Emdrup er lavere end i 

Århus, hvilket måske er årsagen til at de studerende i Emdrup ikke deltager så meget 

i fagligt sociale arrangementer. De vil hellere have noget om, hvordan man er stude-

rende.  

 

Opsamling og beslutning: 

De studerende vil gerne have bedre kommunikation og bedre fysiske rammer og det 

ved de godt, at der arbejdes på. Men de studerende ser gerne flere midlertidige løs-

ninger nu, mens vi venter på det, der bliver bedre. 

 

Nævnet besluttede at have spørgsmålet med igen i E2020. 

 

4. Meddelelser (30 min) 

4.1 Forperson 

 Skriftlig behandling af FU’s indstilling til praksis for udsættelse af specia-

leaflevering grundet faglige forhold i forbindelse med COVID-19 

 Der er kommer cirka 150 ansøgninger om dispensation fra specialereg-

lerne. Der er individuel sagsbehandling, men der er lavet faste rammer, 

inden for hvilke SNUK kan behandle ansøgninger grundet faglige for-

hold. Bibliotekslukning – der imødekommer man ansøgninger på op til 2 

måneder. I forhold til faglige forhold imødekommes ansøgninger med op 

til 3 måneder. Hvis specialet er gået helt i stå, får man op til 4 måneder. 

Alle sager, hvor der er tvivl eller søges om længere udsættelser, bliver be-

handlet i forretningsudvalget. 

Der gives ikke ekstra tid, hvis man ikke kan få vejlederaftale i en periode, 

hvor vejleder ikke er tilgængelig. Derfor skal man ved udsættelse aftale 

det videre vejlederforløb med sin vejleder. 
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Merete Justesen orienterede, at SNUK forventer, at 90% af ansøgere i 

ukomplicerede sager kan regne med at få svar inden Kristi Himmelfart. 

 For alle specialestuderende, der får en eller halvanden måneds fristud-

sættelser, kan der gå ekstra tid inden de har bedømmelsen, fordi juli må-

ned ikke indgår i bedømmelsesperioden. Alle opfordres til om muligt at 

give forhåndsgodkendelser på forlangende. Det er den studerende ansvar 

at sætte processen i gang.  

 Endeligt høringssvar fra SN på strategien er vedhæftet som bilag til dette 

møde 

 I beslutningsforum Arts er der møde i morgen om planlægningen af ef-

teråret 2020. Forpersonen plæderer for, at det bliver diskuteret som pri-

oriteringer. Hvad prioriterer vi skal foregå fysisk og hvad kan foregå vir-

tuelt. Kan noget have prioritering over for noget andet? Vil helst ikke ar-

bejde på at planlægge det hele og så bagefter lave det om som nødomlæg-

ninger. Noget kan egne sig bedre til digitalisering end andet. Studieleder 

og SN-forperson orienterer efterfølgende SN pr. mail. Studieleder er 

enig. Det er vigtigt, at hvert uddannelsesnævn får en ramme at organi-

sere undervisningen inden for. Vigtigt at de enkelte uddannelsesnævn 

kommer i spil. Hvis præmissen om 1 meter skal fastholdes, har vi ikke lo-

kalekapacitet til at afholde al undervisning fysisk. Vi kan ikke leve med, 

at vi udelukkende omlægger til virtuelle formater, som her i foråret.  

 DSR er på banen igen. Dejligt hvis der kan blive arrangeret et møde mel-

lem DSR og studienævnsforpersonen. 

4.2 Næstforperson 

 Sagsfremstillingen for forretningsorden ligger klar og kommer på et 

møde i efteråret 

 Hvordan er studerende, der ikke er på specialet nu, stillet i forhold til dis-

pensationsmuligheder? Kan vi se på AU’s fremdriftskrav? Og overveje at 

lade sig inspirere sig andre steder, hvor der er mere rummelighed. 

 Forpersonen svarer: Hvis man er forhindret, kan man søge om at få di-

spensation til at gå direkte til omprøve i august. I forhold til fremdrifts-

krav vil det være en opgave I som studerende kan gå videre med via Arts-

rådet og DSR.  

4.3 Studieleder 

 Arbejder med rammebetingelser for efteråret 

4.4 Studieadministration 

Intet 

4.5 VEST 

 Der er udsendt mail med spørgeskema samt invitation til en forsinkelses-

samtale til studerende på DPU, der er forsinket med 30 ECTS eller mere. 

Der er udsendt i alt 267 mails fordelt med 65 til bacheloruddannelsen og 

202 til kandidatuddannelserne. Tidligere udsendt: Forår 17: 392, Forår 

18: 233, Forår 19: 318 

 Studievejledningen har haft rigtig travlt og har kun – i udgangspunktet - 

haft tilbudt mail-vejledning. Vi overvejer at åbne op for Zoom-samtaler i 

Studievejledningen. 
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4.6 Nævnsmedlemmer 

 Kristina Mariager-Andersson meddelte, at der er et nyt initiativ fra hold-

undervisere og tutorer på uddannelsesvidenskab, hvor de afholder stu-

diecafeer. Under det overordnede ramme ”Studieforståelse” er der plan-

lagt tre temaer: Akademisk læsning og skrivning, Hvad er referencer, 

APA, Endnote etc. og Videnskabsteori. 

 

4.7 På næste møde 

Intet 

 

5. Evt. 

 

6. Lukkede punkter (ingen kendte) 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


