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Møde den: 25. september 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62221940423  

Formøde studerende 10.30-12.00: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63947635641  

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

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

Bykærholm Nielsen, Lisbeth Haastrup, Kristina Mariager-Anderson (til 13.10), Vibe 

Aarkrog (fast observatør) 

Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Anne Eleonora Sørensen, Marie-Louise Torm Grøn-

berg, Sofie Gro Holde. 

Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen. 

Tilforordnede 

Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Lise Skjøt Møller (VEST), Mette Refshøj Brahe 

(VEST), Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Merete Justesen (Arts Stu-

dier – ref.), Kim Behrens Jessen (Arts Studier) 

Fraværende:  

Kristine Louise Gustafsson, Sif Stener Knudsen,  Katja Harsfort, Maria Schytte, Sara Chri-

stensen, Cecilie Gregers Lorenzen, Anders Kring Hansen. 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Nævnet godkendte dagsordenen til dagens møde.  

 

2. Beslutningspunkter 

2.1 Godkendelse af valgfagsudbud for F2021 KA og E2021 MA 

Studienævnet behandlede udbud til valgfag for kandidatuddannelserne i pædago-

gisk antropologi og AEG for F2021. Masteruddannelserne genudbyder valgfagene 

fra F2021 igen i E2021 og har derfor ikke nye eller ændrede valgfagsbeskrivelser til 

godkendelse. 

 

Valgfag Pædagogisk antropologi og AEG: 

AEG F2021 Anthropology of organisations 

AEG F2021 Elective course B, selfstudy course 

AEG F2021 Etnicitet og diversitet i uddannelse 

Pæd Antro  F2021 Nymaterialisme og læring 

Pæd Antro F2021 Livsbetingelser og livsmuligheder 

Pæd Antro F2021 Organisationsantropologi 

Pæd Antro F2021 Sprog i etnografisk perspektiv – sproglig etnografi 

Pæd Antro F2021 Valgfag B, Selvstuderet emne 

Studienævnet havde små forslag til korrekturrettelser, der er noteret. 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62221940423
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63947635641
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Beslutning: 

Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet for pædagogisk antropologi, AEG 

F2021 og master E2021. 

 

2.2 Undervisningsevaluering E2019 og F2020 og specialeevaluering F2020  

SN ændrede i foråret sin evalueringspolitik, således at det kun er en gang årligt (sep-

tember), at UN skal rapportere til SN om evalueringsresultater. Ønsket var at give UN 

og SN mulighed for en samlet drøftelse af hele første studieår og hele andet studieår. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_ja-

nuar_2020.pdf. Derudover har SN udviklet en ny evaluering af specialeforløbet ved 

DPU og der er nu indsamlet de første data. Indsamlingen anses grundlæggende som 

et pilotprojekt i 2020.  

 

Undervisningsevaluering: 

Forpersonen anmoder om, at der under ansvarlig i rapporteringsskemaet både note-

res navn på forperson og næstforperson. 

 

Mange af de punkter, der er anført til behandling i SN, hører ikke til under studienæv-

net, men bør drøftes/tages op andre steder f.eks. eget fagmiljø, egen afdeling, studie-

leder, IT. Forperson foreslår derfor, at alle indberetningerne (i de felter, som UN vurde-

rer skal videre til SN) indsættes i en handleplan og at der anføres, hvem der er/skal 

være ansvarlig for de forskellige dele. Vi kan prøve det og så vurdere om det er no-

get, der skal indføres fremover. 

 

Konkrete ting der går på tværs, som SN kan diskutere:  

Erfaringsudvekling vedr. undervisning og vejledning 

Formater for virtuel undervisning, der fremmer dialog 

IT-kompleksiteten 

Evalueringsformatet 

Masterstuderende i UN for masteruddannelserne 

 

Mange af de andre indmeldte tematikker er så store, at det er svært at diskutere dem 

på studienævnsmøder. Man kan overveje at lave en DPU-uddannelsesdag, hvor man 

fokuserer på nogle af de tematikker, der er meldt ind til handleplanen. Der er så me-

get materiale, at det virker frustrerende, at det er svært at få tid til at komme helt i 

dybden med det. Til studienævnsseminarer kan der måske tages afsæt i de tematik-

ker, der kommer frem. 

 

Nævnet diskuterede, at svarprocenterne på evalueringerne mange steder var lave. 

Der er gode erfaringer nogle steder med, at en bevidst indsats betyder en hel del, og 

at det bliver skrevet ind i undervisningsplanerne, men der var stor enighed om, at det 

er en varig og vedholdende indsats der skal til. Vi har en ret præcist beskrevet proce-

dure. Det blev nævnt, at det også var muligt at man bestemte sig for ikke at evaluere 

det hele, at man lavede et turnusrul. Dog skal det lige undersøges nærmere, hvis det 

er noget, nævnet vil afprøve.  

 

De studerende mener, at svarprocenten hænger, fordi de studerende har behov for 

at blive hørt i evalueringen, og det sker bedst i den kvalitative evaluering. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_januar_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_januar_2020.pdf
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Pædagogisk psykologis uddannelsesnævn vil meget gerne lave evaluering efter ek-

samen. Det vil give den fleksibilitet, at man også kan bruge evalueringen i forbindelse 

med undervisningen. Forperson svarer her til, at det har været diskuteret før og det 

ikke vil betyde en højere svarprocent, fordi det er meget vanskeligt at evaluere efter 

eksamen. Hvis pædagogisk psykologi gerne vil afprøve evaluering efter eksamen, så 

kom med en sagsfremstilling herom til studienævnet, så kan det evt. være et pilotpro-

jekt. 

 

Studieleder oplyser, at det nok ikke er muligt at lægge evalueringen efter eksamen, 

for så forsvinder muligheden for den kvalitative evaluering. 

 

Det er vigtigt, at der afsættes tid til den kvalitative evaluering i undervisningen og at 

de studerende i nævnene er ambassadører for evalueringen og hvad den bruges til. 

 

Forpersonen undrer sig over, at der er så stor forskel på evalueringen af efterårsseme-

ster og forårssemester. Der er et større udbytte af undervisningen i efterårssemestret 

end i forårssemestret. Hvordan kan det være? Er progressionenfor stor? Forbereder vi 

dem ikke nok? Er der for mange helligdage? 

 

En studerende nævner, at man kan have større motivation i efterårssemestret efter en 

lang sommerferie. De studerende har ikke haft samme pause mellem efterårsseme-

ster og forårssemester, så efter eksamen henover jul og nytår er de studerende trætte 

og dermed mindre motiverede. 

 

Et VIP-medlem fortæller, alt har en begyndelse, en midte og en afslutning. Når man 

bliver presset, hvornår er det så hårdest. Det er ikke i starten, der har man motivation 

og det er heller ikke i slutningen, for der kan man se målstregen. Det er hårdest i mid-

ten for der er man lige langt væk fra starten og målet. 

 

Forperson foreslår, at de enkelte UN’er tager denne problematik op til drøftelse og så 

følger studienævnet op på den. 

 

Forpersonen gør opmærksom på, at de studerende vurderer det samlede udbytte i 

foråret 2020 lavere end før, uagtet deres eksamenspræstationer iflg. en opgørelse fra 

AU er uændrede. Hvad er det så, at de ikke har fået i samme omfang? 

 

 

Beslutning: 

Uddannelsesnævnenes indmeldinger til SN bliver skrevet over i en handleplan. Ud fra 

den vurderes det, hvem der er ansvarlig og hvilke tematikker, der skal bringes videre.  

 

Alle skal fortsætte med at være vedholdende i forhold til at følge proceduren og få 

de studerende til at deltage i den kvantitative evaluering. 

 

Alle uddannelsesnævn drøfter hvorfor der er et større udbytte af undervisningen i ef-

terårssemestret end i forårssemestret.  
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Studienævnet er åben for forslag til at afprøve evaluering efter eksamen på pæda-

gogisk psykologi. Hvis pædagogisk psykologi ønsker at afprøve det, kan ønsket frem-

sættes i en sagsfremstilling til studienævnet.  

 

 

Specialeevaluering:  

Det er begrænset hvad man i første omgang har kunnet nå at behandle i de enkelte 

miljøer, da der er meget data at gå igennem. Nogle uddannelser har desuden for få 

besvarelser til, at der kan udledes noget definitivt. 

 

Forperson oplyser, at det nedasatte specialeevalueringsudvalg 1. ser på de generelle 

kommentarer til farverskala, redundans i spørgsmålene m.m. og 2) udarbejder forslag 

til en fremtidig standardprocedure for behandlingen af evalueringen, herunder i hvil-

ken form evalueringen fremlægges til behandling i UN og SN. 

 

Der var tilfredshed med, at specialeevalueringen var iværksat, men at den måske var 

blevet for detaljeret og fyldig. Evalueringen indeholder flere Corona-spørgsmål, som 

ikke altid skal blive der. Det har her i F2020 været et pilotprojekt. Det har givet nogle 

fine resultater, som man kan arbejde videre med og ud fra behandlingerne i UN’erne 

og SN skal det analyseres og bearbejdes i forhold til, hvad der skal med til næste 

evaluering. Det kan være motiverende for det kommende hold respondenter, hvis re-

sultaterne af denne evaluering præsenteres for dem i forhold til hvad denne evalue-

ring er blevet brugt til. Vi kan også præsentere evalueringen for specialevejlederne, 

for det er dem, der vil være i dialog med de kommende specialestuderende og også 

dem, der kan hjælpe med at få svarprocenterne op. 

 

I materialet er der personhenførbare kommentarer. Nævnet vil gerne have, at disse 

fremadrettet bliver fjernet/anonymiseret, inden det udsendes til behandling i UN og 

SN. Specialeudvalget tager det op i forbindelse med deres arbejde med at iværk-

sætte en standardprocedure. 

 

Den 17. november er der møde i uddannelsesforum ARTS og der er forperson og stu-

dieleder blevet bedt om at fremlægge de første erfaringer med specialeevaluerin-

gen.  

 

Didaktik: 

Ærgerligt at der kun er data for dansk og materiel kultur. Der er udfordringer på 3. se-

mester i forhold til tidspunktet for vejledertildeling, hvor vi tænker at denne undersø-

gelser er grundlag for at gå videre med det og gøre det mere differentieret end de 

officielle frister. Interessant at se forskelle på dansk og materiel kultur. Generelt for 

dansk er der forskellige resultater for Århus og Emdrup.  

 

Pædagogisk sociologi: 

Cirka ¼ af årgangen har svaret. Lukning af bibliotek og manglende adgang til speci-

alepladser anføres som et problem. Generelt har de studerende forståelse for, at der 

har været Corona. Vi kan være mere præcise i vores kommunikation omkring, hvad 

vi kan påvirke. En opgradering af undervisernes IT-kompetencer er nødvendig. De 

små kurser, underviserne har fået, har ikke været tilstrækkelige. Hvordan får vi givet 
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studerende en følelse af at være en del af noget, skal der arbejdes med. Speciale-

processen er ret ensom – både med og uden Corona. 

 

Pædagogisk antropologi og AEG: 

Ikke stor svarprocent og blandet resultat. Gennemgående udfordringer med lukning 

af biblioteket og læsepladser. Selv om biblioteket har været lukket ned, så kunne 

DPU måske have faciliteret rum, de studerende kunne bruge. Hvordan får vi de stude-

rende til at arbejde i studiegrupper under specialeperioden? 

 

Uddannelsesvidenskab: 

Manglende adgang til bibliotek, specialepladser og manglende fællesskaber er 

umiddelbart de største udfordringer. Det er en flot evaluering, selvom der ikke er en 

høj svar procent, og en del er faldet fra undervejs i spørgeskemaet. Det har været 

svært at komme rigtigt i dybden i behandlingen i UN. Specialekoordinatorerne er al-

lerede i gang med at optimere forløbet ud fra evalueringens resultater.  

 

Pædagogisk psykologi: 

Fællesskaber og social interaktion har manglet. Det skal man være opmærksom på. 

Der er savnet tydeligere information. Noget i forhold til vejledere og noget i forhold til 

øvre AU-niveau. F.eks. generel udsættelse af fristen for bl.a. at undgå individuelle 

sagsbehandlinger. Hvordan tilrettelægger vi vores moduler, så de specialeforbereder 

skal der arbejdes med. Man kan overveje, om der skal være generelle spørgsmål på 

SN-niveau og uddannelsesspecifikke spørgsmål på UN-niveau. 

 

Generel pædagogik: 

Svarprocenten er ikke bare lav, men direkte kritisk. Svarprocenten er lavere på GP 

end på de andre uddannelser, så der ligger et arbejde med at få specialevejlederne 

med i processen for at få svarprocenten op. Med kraftige forbehold grundet lav svar-

procent, så peges der på udfordringer på 3. semester. Mange studerende vil gerne 

have flyttet specialevejledertildelingen til starten af 3. semester. Besvarelserne giver 

anledning til at revurdere den samlede specialeforberedende proces, der foregår på 

3. semester. På Coronasiden er der forståelse for den særlige situation. Der er dog 

markeringer omkring dispensationer, da en særlig studentergruppe med hjembo-

ende små børn ikke er blevet tilgodeset i dispensationsøjemed. 

 

Forperson oplyser, at per default har studerende med små hjemmeboende børn fået 

udsættelse på den periode, hvor institutionerne har været lukket ned. Hvis de ikke har 

fået dispensation, så har de ikke søgt om dispensation. 

 

Pædagogisk filosofi: 

Bibliotekets lukning har været en udfordring. Der har manglet en erstatning for biblio-

tekets forskellige funktioner. Faglig og social kontakt i specialeperioden foregår ofte 

på biblioteket og det har grundet lukningen været svært at opretholde fællesskaber 

og specialegrupper. Der har været stor tilfredshed med faglige tilbud på 3. semester.  

UN diskuterede en enkeltstående kritik af, at der igennem studiet ikke er opbygget en 

holdidentitet, så holdet kunne føle sig som en social enhed. For de studerende i næv-

net var det ikke vigtigt. De forventer ikke, at det er underviserne, der skal sørge for, at 

de studerende har et godt socialt fællesskab på uddannelsen.  
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Generelle observationer: 

Over halvdelen af respondenterne svarer, at de havde behov for vejledning i akade-

misk skrivning. Det maner til eftertanke. Hvis halvdelen af studerende på 4. semester 

har problemer med akademisk skrivning, er det for mange. 

 

Der var forslag om, at spørgsmål omkring vejledningsplanen blev fjernet, dels fordi 

den er obligatorisk, dels fordi der er forskellige vurderinger af dens værdi i dens aktu-

elle udformning. Nogle opfatter vejledningsplanen som en bureaukratisk kontrolfor-

anstaltning. Andre bruger den til forventningsafstemning.  Hvordan kan/skal man 

gøre planen befordrende for undervisere og studerende, så vi ikke sætter nogen til at 

lave noget, der ikke bruges pædagogisk. 

 

 

Beslutning:  

Specialeevalueringsudvalget bestående af Anne-Marie, Lisbeth, Freja og Louise mø-

des og arbejder videre med spørgeskemaets udformning, en standardprocedure for 

behandling i UN og SN samt hvilken form materialet til UN og SN skal have. Andre 

medlemmer til udvalget er velkomne. Louise indkalder til møde i udvalget. 

 

Derudover ser udvalget på: 

 Forholdet mellem den individuelle specialeskrivning og behovet for at indgå i 

fællesskaber. Herunder kollektiv akademisk vejledning og hvordan den fæl-

les vejledning kan være drivkraft for den enkeltes individuelle speciale. 

 

 Koordinering og sammenfatning af specialeforberedende tiltag på 3. seme-

ster. 

 

 

 

2.3 Forretningsorden UN  

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design flyttede pr. 1. september 2020 til afdelin-

gen for fagdidaktik på DPU. Uddannelsesnævnet for fagdidaktik besluttede på sit 

møde i september, at man ønsker at hæve repræsentationen for henholdsvis VIP og 

studerende fra 5 til 6 for at imødekomme fagmiljøet på IT-didaktisk design. 

 

Den nuværende ordlyd er: 

§1, Stk. 2 Uddannelsesnævnene er paritetisk sammensat og har følgende antal med-

lemmer inkl. de fødte medlemmer:  

Didaktikuddannelserne: 5 VIP- & 5 studenterrepræsentanter + 2 VIP- & 2 studenter-

suppleanter. 

 

Det ønskes ændret til: 

Didaktikuddannelserne: 6 VIP- & 6 studenterrepræsentanter + 2 VIP- & 2 studenter-

suppleanter. 

 

https://kandidat.au.dk/it-didaktiskdesign/
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Studienævnet diskuterede tillige om antallet af suppleanter skal forhøjes på pæda-

gogisk psykologi, da nævnet i indeværende valgperiode godt kunne have brugt en 

VIP-suppleant mere.  

 

Beslutning: 

Nævnet godkender, at didaktik forhøjer antallet af repræsentanter fra 5 til 6 repræ-

sentanter. Når der kommer en valgt repræsentant fra IT-didaktisk design vil det være 

ønskværdigt at denne repræsentant kommer og besøger SN f.eks. på decembermø-

det og fortæller om uddannelsen. 

 

Nævnet besluttede tillige, at forøge antallet af suppleanter på pædagogisk psykologi 

fra 2 til 3 suppleanter.  

 

Nævnet opfordrer generelt til, at alle sørger for at få så mange repræsentanter på li-

sterne som muligt (maks. 10). 

 

 

 

2.4 Plagiatkontrol  

På studienævnsmøde i august anmodede forpersonen om tilladelse til at undersøge 

retningslinjerne i forhold til om plagiatkontrol er slået til eller ej i Digital Eksamen. For-

personen anmodede i den forbindelse nævnets medlemmer om at tjekke op på, 

hvordan det foregår på deres uddannelse og melde det videre til forpersonen. Lige-

ledes blev alle anmodet om at melde ind til forpersonen, hvis der er en praksis eller 

en holdning til emnet.  

Flere uddannelsesnævn har haft emnet på dagsordenen i september og det blev 

diskuteret i nævnet, om der kan besluttes klare og ensartede retningslinjer herfor. Eller 

alternativt om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde på en sags-

fremstilling. 

 

Beslutning: 

Efter en kort drøftelse, besluttede studienævnet enstemmigt at indstille til administrati-

onen, at der sættes automatisk plagiatkontrol ved alle eksaminer på DPU. 

 

 

2.5 Indførsel af portfoliospecialer på DPU  

Dekanatet har besluttet, at alle specialer på kandidatuddannelserne på Arts skal in-

deholde prøveformen portfolio, da denne prøveform skal være tilgængelig for ph.d.-

studerende på 4+4-ordningen.  

Studienævnet bedes derfor beslutte, om de ønsker at anbefale en ramme for omfan-

get for portfoliospecialer.  

 

Til dette arbejde er studienævn og uddannelsesnævn forsynet med en standardprø-

vebeskrivelser for portfoliospeciale (se bilag). I denne standardprøvebeskrivelser er 

der taget højde for alle juridiske krav til prøveformen og standarden kan dermed 

danne udgangspunkt for uddannelsesnævnenes fagudvikling af den uddannelses-

specifikke specialeprøveform. 
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Studienævnet skal tage stilling til, om der inden behandling i uddannelsesnævnene 

skal besluttes en ramme for portfoliospecialets omfang. 

 

Uddannelsesnævnene vil, på baggrund af beslutning fra studienævnet angående 

ovenstående, blive bedt om at behandle den konkrete prøvebeskrivelse på deres 

møder i oktober og herefter få kvalitetssikret prøvebeskrivelserne i SNUK.  

Studienævnet vil i november sammen med evt. andre studieordningsændringer be-

handle de konkrete forslag til prøvebeskrivelser med henblik på endelig indstilling til 

godkendelse i dekanatet.  

 

Ændringerne vil træde i kraft pr. 01.09.2021. 

 

Dekanatet har åbnet op for, at det kan skrives i prøveformen, at den er forbeholdt og 

ikke kun målrettet 4+4-studerende. 

 

Beslutning: 

Efter en kort drøftelse besluttede studienævnet, at behandlingen i første omgang 

skulle foregå i de enkelte uddannelsesnævn. Nævnet ønsker en lettere til rettelse af 

sagsfremstillingen. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Valg på AU (5 min) 

Status på valget ved forpersonsskabet. 

Information om valg på AU https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-

om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/ 

 

Valgcirkulæret er kommet. Opstillingsperioden er 19.-23. oktober. God ide at have 

det på plads inden den 19. oktober. Lister indmeldt efter den 23. oktober kl. 12.00 vil 

ikke blive modtaget. 

 

Næstforperson arbejder på et møde med ”Mød dit studienævn” den 1. oktober 15-16 

i lokale A405 med ZOOM til Århus. Det blev diskuteret hvordan denne information 

kunne bringes videre til de studerende. VEST må ikke lægge informationer på Black-

board, der ikke er fra dem selv. Det er uklart, hvem der har kompetence til at lægge 

information på Blackboard til alle studerende. Det blev aftalt, at næstforperson sen-

der informationen til uddannelseskonsulent, der vil finde ud af, hvem der kan lægge 

det ud. Forpersonen opfordrede studieleder til en generel afklaring af, hvordan der 

kan kommunikeres til alle studerende på instituttet. 

 

 

3.2 Generelle regler og studieordningsændringer 1.9.2020  

Uddannelsesnævnene er informeret om de uddannelsesspecifikke ændringer, der er 

foretaget i studieordningerne med virkning fra 1. september 2020. Studienævnet ori-

enteres om de generelle ændringer, der er foretaget i studieordningerne pr. 1. sep-

tember 2020 ud fra nyhedsbrevet fra Arts Studier. 

 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/


 

 

  

  

Side 9/10 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Ændringerne er foretaget ud fra blandt andet erfaringsopsamling, bekendtgørelses-

ændringer, ændring af AU-regler, erfaringer fra sagsbehandling m.m. 

 

Forperson meddeler, at ændringen med fjernelse af tegn i parentes bør formidles ud 

til alle undervisere.  

 

 

4. Meddelelser  

4.1 Forperson 

 I forlængelse af SN’s godkendelse af MA i trivsels- og ressourcepsykologi på 

foregående møde, er der indkommet en klageskrivelse til forpersonen. For-

personen har i samråd med næstforpersonen afvist klagers anmodning om 

rettelser i referatet, da klager ikke er medlem af nævnet og ikke var tilstede 

på mødet. Derudover afvises en anmodning om, at SN genbehandler sagen, 

fordi studieordningen iflg. klagers vurdering er i direkte modstrid med uddan-

nelsesevalueringsrapportens anbefalinger og akkrediteringsrammen. Vurde-

ringen af, hvorledes en studieordning revideres på baggrund af anbefalinger 

inden for en given ramme, forventes at være foregået i den faglige proces 

forud for indstillingen til godkendelse i SN. I øvrigt var SN allerede ved 1. be-

handlingen orienteret om de retningsgivende præmisser fra uddannelses-

evalueringen og bifaldt de foreslåede ændringer. 

Endelig har forpersonskabet afvist klagers anmodning om, at SN vurderer 3 

personers habilitet i den samlede proces. Dette hører ikke under SN, da de 

pågældende ikke er medlemmer af nævnet.  

Klager har efterfølgende genfremsat sine krav og anmodninger, og forper-

sonskabet har endnu engang afvist. Forpersonen betragter hermed sagen 

som lukket for SNs vedkommende. 

4.2 Næstforperson 

 Intet 

4.3 Studieleder 

 Handleplanerne er godkendt og sendt videre til prodekanen.  

 I indeværende semester er der oplevet stigende bekymringer for Corona-situ-

ationen. De studerende er optaget af, om det er sikkert at møde frem. Vi føl-

ger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi skal overveje, hvordan vi går 

ind i forårssemestret? E2020 blev planlagt ud fra en forestilling om, at vi 

kunne gå tilbage til alm. undervisning. Det kan vi ikke og det kan vi muligvis 

heller ikke i F2021, hvorfor det skal diskuteres i ledelsen hvordan tilrettelæg-

gelsen af F2021 skal være. 

 Studienævnet besluttede i februar at erhvervserfaring kunne tælle med i an-

søgninger om optagelse. Der kommer et nyt format for relevansbeskrivelser, 

som fremover hedder fagligt begrundede ansøgninger til orientering i SN. 

 Uddannelsesimperiet er sprunget i luften igen. Og det er vi super glade for. 

4.4 Studieadministration 

 Intet 

4.5 VEST 

 VEST tilbyder fortsat vejledning via telefon og mail, men holder pt grundet 

Corona lukket for fremmøde.  
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 VEST har netop fået besked på at omlægge alle efterårets semestermøder til 

afvikling online (primært grundet den pressede lokalesituation) og går nu i 

gang med det arbejde, så alle afdelinger kan forvente at høre nærmere. 

 Kickstart dit speciale: Det specialeforberedende arrangement ’Kickstart din 

specialeproces’ afvikles i uge 41. Arrangementet er for alle DPU-studerende, 

der skal skrive speciale i 2021. Tilmelding sker via Studieportalen, og de stu-

derende i SN, der selv er på 3. semester af deres kandidatuddannelse, opfor-

dres til at dele information om arrangementet med deres medstuderende. 

4.6 Nævnsmedlemmer 

 Der blev spurgt til om der var en opfølgning på studerende, der ikke er mødt 

op. Studieleder svarede, at det har der ikke været ressourcer til. 

4.7 På næste møde 

 Intet 

 

5. Evt. 

Intet  

 

6. Lukkede punkter (ingen kendte) 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer og andre 

der har en arbejdsrelateret grund til at deltage i behandlingen. 

 

 

 

Referat er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/

