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Møde den: 28. oktober 2022 kl. 12.30 til 16.00 
Sted: Emdrup A302, Århus 1443-340 
Formøde studerende 11.00-12.30 i samme lokaler 
DPU Studienævnsmøde 
 
Medlemmer 
VIP: Mikkel Stovgaard (observatør, didaktik), Louise Bøttcher (pæd.psyk.), Laura Gilliam 
(pæd.ant.), Kristina Mariager-Anderson (udd.vid.), Merete Wiberg (forperson, pæd.fil.), 
Jeanette Magne (stedfortrædende forperson, gen.pæd.), Dirk Michel-Schertges 
(pæd.soc.), Monica Carlsson (master, observatør). Studerende: Jeanette Kusk (didaktik), 
Christian Essemann (gen.pæd.), Julie Kofod (pæd.ant.), Jarl Waldemar Monberg 
(pæd.fil.), Pernille Bruun-Hansen (næstforperson, pæd.psyk.), Andreas Elme Schaub 
(pæd.soc.), Jonathan Sebastian Rossen (udd.vid.). Suppleanter: Lærke Lisa Segeberg 
Christensen (didaktik), Pernille Berg Slot (gen.pæd.), vakant (pæd.ant.), Rasmus Hase-
mann (pæd.fil.), Lasse Skjærlund Nielsen (pæd.psyk.), Anna-Bjørg Mønster Christensen 
(pæd.soc.), Mathias Wittenkamp Mortensen (udd.vid.) 
Tilforordnede: Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder), Simon Kristensen (VEST), Louise 
Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Maja Sloth Thuborg (Arts Studier, ref.) 
 

Dagsorden 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat (5 min) 

2. Beslutningspunkter (100 min) 
2.1 Brug af undervisningsevalueringen til at kvalitetssikre undervisningen 
fremadrettet, herunder om SN skal have spørgsmål til 
undervisningsevalueringen SN evalueringsspørgsmål (30 min) 
2.2 Specialeevaluering (20 min) 
2.3 Revision af skabelonbeskrivelse for Virksomhedsprojekt (15 min) 
2.4 Kvalitetssikring af intern bedømmelse (20 min) 
2.5 Indstilling til National Undervisningspris 2023 (15 min) 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter (55 min) 
3.1 De studerendes engagement (30 min) 
3.2 Evaluering af mødestedet (20 min) 
3.3 Valg (5 min) 

4. Meddelelser (10 min) 
4.1 Forperson 
4.2 Næstforperson 
4.3 Studieleder 
4.4 Studieadministration 
4.5 VEST 
4.6 Nævnsmedlemmer 
4.7 På næste møde 

5. Evt. (5 min) 

6. Lukkede punkter (0 min - ingen kendte) 
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Dagsorden med sagsfremstilling 
Mødet starter med en navnerunde. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat (5 min) 
Nævnet godkender dagsordenen og følger evt. op på referatet fra sidste møde.   
 
 
2. Beslutningspunkter (100 min) 
2.1 Brug af undervisningsevalueringen til at kvalitetssikre undervisningen fremad-

rettet, herunder om SN skal have spørgsmål til undervisningsevalueringen SN 
evalueringsspørgsmål (30 min) 

Brug af undervisningsevalueringen til at kvalitetssikre undervisningen 
Studienævnet drøfter, hvordan undervisningsevalueringen kan bruges til at kvalitets-
sikre undervisningen fremadrettet. I den forbindelse har Monica Carlsson fremsendt 
en guide om fordele og ulemper ved forskellige evalueringsformer (bilag 2.1.1), som 
kan bruges som inspiration til rammesætning af undervisningsevaluering.  Studie-
nævnet vil i den forbindelse drøfte mulige tilgange til at åbne evalueringsdrøftelser 
op uden at studerende skal være nervøse for evt. efterfølgende repressalier herunder 
hvad man gør og hvor man evt. skal henvende sig i tilfælde af klager over undervis-
ning. 
 
Obligatoriske studienævnsspørgsmål 
Studienævnet overvejede på mødet i september at afskaffe de obligatoriske studie-
nævnsspørgsmål til undervisningsevalueringerne (bilag 2.1.2). Studienævnet bad ud-
dannelsesnævnene drøfte en evt. afskaffelse frem mod dagens møde.  
Uddannelsesnævnene bedes på mødet give en tilbagemelding på deres holdning til 
afskaffelse af fælles studienævnsspørgsmål. 
 
Studienævnet skal overveje om der skal være obligatoriske evalueringsspørgsmål på 
studienævnsniveau eller om der fremadrettet kun skal være spørgsmål i forbindelse 
med særlige tematikker som f.eks. studiegrupper. 
 
Hvis studienævnet stadig ønsker at have fælles evalueringsspørgsmål kan studie-
nævnet beslutte hvilke spørgsmål det skal være. Studienævnet kan i denne forbin-
delse også overveje om der skal være spørgsmål med åbne svarkategorier. 
 
Frist for ændring af spørgsmål til foråret 2023 er 1. december 2022. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet beslutter om og evt. hvilke spørgsmål (og evt. åbne svarkategorier), 
der skal være til undervisningsevalueringen fra studienævnet gældende fra F2023. 
 
Bilag 2.1.1 Evalueringsguide-AAU 
Bilag 2.1.2 Nuværende SN-spørgsmål  
Bilag 2.1.3 Spørgsmålsbank 
 
 
2.2 Specialeevaluering (20 min) 
Uddannelsesnævnene har drøftet evalueringsrapporternes resultater på uddannel-
sesniveau, herunder drøftet sammenhæng med 3. semester og om resultaterne har 
givet anledning til initiativer i UN og om noget skal bringes videre til SN. 
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SN drøfter specialeevaluering på tværs. 
Studienævnet bedes drøfte:  

• Den tværgående specialeevaluering herunder forskellige og ligheder uddan-
nelserne i mellem (bilag 2.2.1) 

• Eventuelle indmeldinger fra uddannelsesnævnene i forlængelse af de ud-
dannelsesspecifikke evalueringer (bilag 2.2.2) 

• Uddannelsesnævnes input til tematikker, der er ønsket viderebragt fra UN til 
SN (se bilag 2.2.3 hvor tilbagemeldingerne er samlet) 

• Om der er øvrige ”krydstabeller”/teser som studienævnet ønsker udarbejdet. 
 
Læsevejledning til bilag 2.2.1: Den første side er en kort opsummering af speciale-
evalueringen 2022. Herefter følger tabeller med svar på de stillede spørgsmål fordelt 
på de enkelte uddannelser. Der hvor det giver mening, er tabellerne opdelt pr. ud-
dannelse, med henblik på en tværgående sammenligning. 
 
Bilag 2.2.1 Samlet rapport DPU  
Bilag 2.2.2 Tilbagemeldingsskemaer fra UN'erne 
Bilag 2.2.3 Tematikker bragt videre fra UN til SN 
 
 
2.3 Revision af skabelonbeskrivelse for Virksomhedsprojekt (15 min) 
Studienævnet behandler forslag til revision af skabelonbeskrivelsen for virksomheds-
projekt. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender forslaget 
 
Bilag 2.3.1 Revideret beskrivelse af Virksomhedsprojektet på DPU 
 
 
2.4 Kvalitetssikring af intern bedømmelse (20 min) 
Studienævnet ved DPU har i marts 2019 besluttet, at de respektive uddannelsesnævn 
skal tilse at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 2018” overholdes. 
Uddannelsesnævnene har således til opgave at påse, at regler og retningslinjer over-
holdes i forhold til omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte. 
Uddannelsesnævnene har gennemgår brugen af interne bedømmere ved vinterek-
samen 2021/22 og sommereksamen 2022 og indberettet deres bemærkninger her-
fra videre til SN. 
 
SN drøfter om der er særlige opmærksomheder i forlængelse af uddannelsesnævne-
nes drøftelser, som SN skal sætte på dagsordenen 
 
Bilag 2.4.1 Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 2018 
Bilag 2.4.2 Notat vedr. kvalitetssikring intern censur DPU 
Bilag 2.4.3 UN-drøftelse af intern bedømmelse på [UDDANNELSEN] - efter SN 23.6.22 
 
 
2.5 Indstilling til National Undervisningspris 2023 (15 min) 
Der er indkaldt til indstilling til den nationale undervisningspris 2023. Studienævnet 
skal senest den 15/11 sende indstillinger af to personer, der repræsenterer to forskel-
lige køn, med en begrundelse for indstillingen på hver.  
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Studienævnet drøfter proces for dette. Det foreslås, at: 

- De studerende indstiller undervisere efter de oplistede kriterier (se bilag 2.5.1). 
Indstillingerne sendes til Louise Weinreich senest d. 8. november   

- En udvælgelseskomite bestående af Merete Wiberg, Pernille Bruun-Hansen, 
Anna Skyggebjerg og Louise Weinreich får mandat til at udvælge de 2 kan-
didater fra DPU. De udvalget undervisere fremsende til fakultetsledelsen se-
nest d. 15. november. 

 
Bilag 2.5.1 DKUNI-proces for national undervisningspris 2023 
 
 
3. Drøftelses- og orienteringspunkter (55 min) 
3.1 De studerendes engagement (30 min) 
Studienævnet fortsætter drøftelsen om hvordan man kan fastholde de studerendes 
engagement i nævnsarbejdet på foranledning af de studerende selv. 
Studienævnet drøfter mulige årsager til at der mangler engagement og opbakning til 
mange forskellige arrangementer (f.eks. DPU debat, deltagelse i råd og nævn, case 
competition mv).  
Studienævnet drøfter ideer til, hvad der kan gøres og hvad der muligvis ikke skal gø-
res for få aktiveret de studerende. 
 
 
3.2 Evaluering af mødestedet (20 min) 
Studienævnet drøfter evaluering af mødestedet. 
 
Bilag 3.2.1 Evaluering af mødestedet 
 
 
3.3 Valg (5 min) 
SN drøfter status på valget til SN i efteråret 2022. Det er i år kun de studerende, der er 
på valg. Læs mere om valget her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitets-
valg. 
SN-medlemmer melder ind, hvis der er forhold vedrørende valget, der skal tages til 
drøftelse i nævnet.  
 
 
4. Meddelelser (10 min) 
4.1 Forperson 
4.2 Næstforperson 
4.3 Studieleder 
Vejledning om hensyntagen til studerende med særlige behov i undervisningen præ-
senteres i nyhedsbrevet i november med SN og studieleder som afsender. 
4.4 Studieadministration 
Bilag 4.4.1 Specialeaflevering 15.09.2022 
Bilag 4.4.2 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for DPU september 2022 
4.5 VEST 
4.6 Nævnsmedlemmer 
4.7 På næste møde 
Studienævnet gennemgår evt. ”bilag 4.7.1 Emnebank studienævnet ved DPU” og 
beslutter hvilket tema, der skal tages op på næste SN-møde og hvem der er ansvarlig 
for en sagsfremstilling. 
 Tema for studienævnsseminar i januar 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg
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5. Evt. (5 min) 
 
 
6. Lukkede punkter (0 min - ingen kendte) 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer og andre 
der har en arbejdsrelateret grund til at deltage i behandlingen.  
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